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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Wijkkrant Den Haag-West 
Buurt-en-kerkdienst: oogst en arbeid
Een feestelijk met bloemen ver-
sierde Bergkerk met als middel-
punt een liturgisch bloemstuk 
verwelkomt de gemeenteleden 
uit de Maranathakerk, buurt-
en-kerkhuis Bethel en Bergkerk. 

Een gezamenlijke viering, met 
twee voorgangers: dominee 
Martine Nijveld en diaconaal 

opbouwwerker Klaas Bruins. Een 
volle kerk, klaar voor een ontmoeting 
met verschillende levenswijzen en 
visies, maar één in het geloof dat we 
samen veel voor anderen kunnen en 
willen betekenen. Ook de kinderen 
krijgen, voordat ze naar de kinderne-
vendienst gaan, hun eigen verhaal over 
eerlijk delen, dat het niet altijd dezelf-
de portie hoeft  te zijn, omdat je elkaar 
soms wat meer gunt dan waarop je 
recht hebt. Dominee Martine Nijveld 
maakt het verhaal concreet met ech-
te appels. Een verhaal met een bood-
schap die eigenlijk voor elke leeft ijd 
geldt. Als de kinderen zijn vertrokken 
voor hun eigen viering, wordt het ac-
cent verlegd van oogst naar arbeid. De 

fi lm: zoeken naar een zinvol bestaan, 
is speciaal door Th ijs Bruins gemaakt 
voor deze dienst. Zes mensen die in 
vol vertrouwen hun kwetsbaarheid en 
kracht laten zien, hun verhalen vertel-
len over hoe zij tegen werk aankijken 
en hoe zij een zinvolle bijdrage leveren 
aan het maatschappelijk leven. Vrijuit 
vertellen zij over hun eigen ervaringen 
met werk/arbeid en werkverlies. Over 
keuzes die ze hebben gemaakt of heb-
ben moeten maken. Geen discussie of 
analyse achteraf, maar het is duidelijk 

dat allen het erover eens zijn dat zinge-
vende invulling van vrijwilligerswerk 
evenwaardig is aan betaald werk. De 
schrift lezing volgt met een samenvat-
ting van de kernpunten. Genesis 1 gaat 
over de vreugde en schoonheid van 
het scheppingsverhaal. God schiep 
de mens als zijn evenbeeld. Genesis 2 
geeft  aan dat we gemaakt zijn om me-
demens te zijn en Genesis 3 geeft  een 
waarschuwing dat het leven niet pa-
radijselijk zal zijn, maar zweten en ge-
zwoeg erbij hoort. Predikant en lector Uit de kerkenraad

Het moderamen is begin november weer bij elkaar geweest. De agenda 
zat niet heel vol dit keer en dat gaf gelegenheid om eens wat anders en 
dieper op punten in te gaan. En dat is goed.

Veel lopende zaken kwamen voorbij: de zoektocht naar een nieuwe kerk-
musicus voor de Maranathakerk (advertentie geplaatst, sollicitatiecommissie is 
aan het werk gegaan), de kerstnachtviering in de Grote Kerk (een hele klus!), de 
buurt-en-kerk-dienst (van 5 november), vacatures (en invulling), de Wijkkrant, 
de website (vordert gestaag), etc. etc.

We hebben gesproken over de opzet van de kerkenraadsvergadering in no-
vember (pastoraat in de toekomst) en die in januari. In januari komt het mo-
deramen van de Algemene Kerkenraad op bezoek en praten we over de visienota 
van de Protestantse Gemeente Den Haag in relatie tot onze eigen beleidsnotitie. 

Verder hebben we besloten dat bij de Actie Kerkbalans 2018 een folder mee 
gaat, waarmee we alle aangeschrevenen een beeld willen geven van onze wijkge-
meente. Dit geeft  ons de gelegenheid om te laten zien wat er in de gezamenlijk-
heid van West groeit en bloeit. Wat te denken van de werkgroep Anders Vieren, 
de werkgroep Groene Kerk, het jeugdwerk, het jaarthema en de activiteiten daar-
bij, alles in en om buurt-en-kerkhuis Bethel, het leeft ijdsdoelgroepenpastoraat, 
gezamenlijk vieren en besturen, Wijkkrant en beleidsnotitie, omzien naar elkaar, 
samen leren. 

Maranathakerk en Bergkerk hebben hun eigenheid, er gebeurt van alles in 
en om de kerken. Maar daarbij is het mooi om te zien dat er ook zoiets is als ‘de 
winst van de gezamenlijkheid’. En mocht de info in die folder voor u of jou wei-
nig nieuws bevatten: geef hem dan door aan iemand anders – om mensen warm 
of nieuwsgierig te maken!

Het moderamen vergadert weer op maandag 4 december en maandag 8 ja-
nuari.

En bij dezen meteen voor alle lezers: een goede adventstijd gewenst, vol ver-
wachting op weg naar het feest. Met een hartelijke groet, 

ds. Martine Nijveld (voorzitter kerkenraad)

Ineens organiseer je een dienst in de Grote Kerk...
Vooruitblik op de Kerstnacht 
24 december, aanvang 22 uur

Het is een behoorlijke schaal-
vergroting voor een gewone 
wijkpredikant, als je ineens 

gesprekken  voert over: waar je 1000 
stoelen vandaan kunt halen, hoe je 
aan duizend deurkrukken kunt ko-
men en over hoe je een kerstboom van 
zeven meter hoog door het centrum 
kunt rijden en de Grote Kerk binnen-
krijgt. Erg leuk om te doen, maar de 
verwachtingen van heel kerkelijk Den 
Haag, die merk je wel. En natuurlijk 
blijft  het een enorme klus, zo’n centra-
le kerstnachtviering.

Gelukkig zijn er velen die mee-
helpen! Gelukkig komt dan ineens 
bijvoorbeeld zo’n gigantische kerst-
boom haast zomaar als geschenk uit 
de lucht vallen – wellicht hebt u het 
al in de krant gelezen, maar kijk toch 
die foto, is hij niet prachtig? (en ja, ook 
ik zou hem liever hebben laten staan, 

maar hij zou sowieso omgaan...) Na-
tuurlijk hebben wij nog een hele lijst 
aan vacatures voor diverse hand- en 
spandiensten op 24 december zelf, 
voor het opbouwen, tijdens de dienst 
en opruimen achteraf, zie de bijge-
voegde intekenlijst in deze Wijkkrant. 
Maar ook als u alleen komt meevieren 
en vooral meezingen, stellen wij dat 
zeer op prijs! Wij weten namelijk dat 
velen die deze dienst bezoeken niet zo 
bekend zijn met kerstliederen, ook al 
zingen wij natuurlijk vooral de meest 
bekende.

In ieder geval weet u het nu: voor 
een echt, in alle opzichten, onverge-
telijke kerstnachtdienst moet u dit 
jaar om 22 uur in de Grote Kerk zijn. 
En mocht u nou zeggen: “Ja ik zou er 
graag naartoe willen, maar het is voor 
mij te laat en/of te ver weg”... Wij pro-
beren busjes en bestuurders te organi-

seren die u kunnen ophalen en na de 
dienst ook weer thuis brengen. Mocht 
dat lukken, hoort u op tijd waar u 
uzelf kunt inschrijven. Tot de kerst-
nacht!

ds. Axel Wicke

zijn afwisselend lezer en verteller.
Hierna volgt de overdenking door 

Klaas Bruins, hij opent met de woor-
den: “God is het begin van de schep-
ping en zorgt voor de groei van graan, 

de mensen maken er door arbeid lek-
kere koek van.“

De overdenking gaat over arbeid. 
Afwisselend vragend en stellend komt 
o.a. aan de orde waarom (betaalde) 
arbeid zo belangrijk wordt gevonden. 
Een van de redenen zou kunnen zijn 
dat het recht doet aan de menselijke 
waardigheid, maar het kan ook tot 
aantasting van de menselijke waardig-
heid leiden als het tot onderdrukking 
leidt. Denk hierbij aan het slavenver-
leden en onmenselijke arbeidssituaties 
in deze tijd. In Genesis staan verhalen 
die mensen hun waarde teruggeven. 
God heeft  de mens bewust geschapen 
en kent onze kwetsbaarheid en ga-
ven. Klaas vertelt over het Jodendom 
waarin het kwaad gezien wordt in ver-
leiding. We leven in een cultuur van 
verleiding. Hoe handelen we als een 
hogere levensstandaard te koste gaat 
van milieu en medemenselijkheid? Ter 
afsluiting enkele dichtregels van Huub 
Oosterhuis uit lied 845: “Tijd van le-
ven om met velen brood en ademtocht 
te delen, wie niet geeft  om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud”.

Edwine Muller

Vakantie en 
educatie 
ds. Martine Nijveld

Na de kerstdiensten vier ik een 
week vakantie: tot en met 
maandag 1 januari. Indien 

nodig word ik vervangen door mijn 
collegae. Op 4 en 5 januari staat een 
nascholing gepland, in het kader van 
de permanente educatie voor predi-
kanten. Op die twee dagen is collega 
Sity Smedinga, indien nodig, aan-
spreekpunt.

ds. Martine Nijveld

Koormuziek in
sfeer van Kerst
Het Haagse koor Th e Byrds onder 
leiding van Rob Kaptein verzorgt op 
17 december, de zondagmiddag voor 
Kerst, van 17 tot 18 uur in de Marana-
thakerk een programma met sfeervolle 
klassieke werken. Medewerking wordt 
verder verleend door de violiste Hetty 
Huveneers. Verder kunnen de bezoe-
kers enkele bekende kerstliederen mee-
zingen. Na afl oop is er glühwein met 
krentenbrood. De toegang is gratis.

Kerk weer open
in adventsweken
De Maranathakerk zet op de vrij-
dagmiddagen van december de deu-
ren weer open voor geïnteresseerde 
bezoekers. Eerder gebeurde dat ook 
in augustus. Er waren toen niet veel 
belangstellenden, maar met de enke-
lingen die wel kwamen, werden wel 
uitvoerige gesprekken gevoerd. Ge-
spreksonderwerp zal nu ongetwijfeld 
de ‘groei-kerstboom’ zijn, die in de ad-
ventsweken op het pleintje staat.
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2017 jubileumjaar

Verbouwingsopruiming alles uit voorraad 50% korting.
• alle tapijt en karpetten uit voorraad 50% korting (zie etalage) 
• kokosmatten en schoonloopmatten vanaf € 3,- per stuk
• gordijnstoffen en vitrages uit voorraad vanaf € 5,- p/m
• trap stofferen incl. naaldvilttapijt uit voorraad,  

lijm en werkloon slechts € 10,- per trede

Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

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. 

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 

Profetenmantel 
De man van mijn vriendin is overleden. Hij was een fervent ama-
teurarcheoloog en heeft aan vrijwel elke bouwput in Rotterdam 
gestaan. Hun huis is een klein museum, met voor mijn vriendin 
gaandeweg wel erg veel vitrinekasten vol bodemschatten. Sleu-
tels, eetgerei, gereedschap en heel veel scherven. Maar ook 
een paar gave blauwe schouwtegels. Ter herinnering aan haar 
man gaf ze mij er één van.

Een Bijbelse voorstelling: de hemelvaart van Elia, met 
tekstaanduiding 2 REG 2 v 11. In de naïeve stijl van plateelschil-
ders uit vroeger tijden: Elia met wagen en al op een wolk, na-
gewuifd door Elisa die met zijn andere hand zijn mantel bijeen-
houdt.  

Dé mantel, Elia’s profetenmantel.
Sinds mijn moeder mij de toga van mijn vader gaf, heet deze in 
onze familie: de profetenmantel. Klassiek zwart met fluweel af-
gezet. Ik draag hem altijd met vreugde. ‘Heb jij nog (!) een zwar-
te toga’, soms krijg ik die vraag zowaar nog, met een zeker dé-
dain uitgesproken. Mijn steevaste antwoord was lange tijd: ‘van 
mijn vader geweest’, maar daarmee stopt elk gesprek. Intussen 
vond ik een betere reactie: het is een protestantse toga! Model 
naar dat van de professoren… Inderdaad, als predikant ben je 
niet alleen herder, maar ook leraar. En dat merk je: de gemeen-
te stelt enige achtergrondinformatie in de preek altijd op prijs.

Maar na twee generaties dienst wordt mijn toga oud. Met 
naald en draad loop ik alles nog eens na: de rafels bij de hals, de 
sleetse knoopsgaten, de slijtplekken aan mouwen en voorpand 
en de zoom die alweer los zit. Hoe lang zal ik hem nog kunnen 
dragen? 

Alleen daarom al zal ik, dankbaar voor de voorbije jaren, hem 
op zondagmorgen weer met vreugde omdoen, vaders oude 
profetenmantel. Om woorden door te geven die je nergens an-
ders hoort: het goede nieuws dat heel het volk met blijdschap 
zal vervullen... dat Hij gekomen is. Zoals de profeten het al voor-
zagen en verkondigden.  Woorden die wij verder zullen dragen, 
zolang we kunnen.

Lenie Vollebregt

BethelMuziekMatinee

Op zondag 10 december vindt om 15 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel het 
advent-/kerstconcert ‘Mocht het waar zijn’ plaats. In dit concert zingt 
het koor van de Haagse Dominicus een gevarieerd liedprogramma: ei-

gentijdse Nederlandstalige Advent- en Kerstliederen, veelal met teksten van de 
dichter Huub Oosterhuis en met muziek van Antoine Oomen.

Het koor staat o.l.v. Jan Hulsbergen en wordt op de vleugel begeleid door Ju-
lia Urinyova.

Verder speelt Carline van der Harg op fluit. Na afloop is gelegenheid voor 
ontmoeting onder het genot van een drankje. Er is een deurcollecte voor de on-
kosten. 

Klaas Bruins

Miniretraite

Het leven kan veeleisend zijn, hectisch zelfs, vol en soms ook te vol: werk, 
of juist de druk van ‘geen werk’, vrijwilligerswerk, allerlei drukte, zorg 
voor kinderen of voor ouders, mantelzorg voor naasten, zorg voor huis, 

tuin en jezelf, carrière, kruispunten, reistijd, keuzes, nadenken over toekomst. 
Herken je dit? Dan is een miniretraite misschien iets voor jou: een dag om op 
laden. Wat houdt jou in de hectiek staande? Wat houdt je in beweging? 

Op zaterdag 20 januari 2018 vertrekken we op tijd met auto’s naar een buiten-
locatie en komen na het avondeten weer terug. Opgave is een must, dat spreekt 
vanzelf! Dat kan via me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24, ook voor meer info. 
De onkosten zullen bescheiden zijn en mocht dat een belemmering zijn, dan vin-
den we een oplossing. 

Ik hoop op voldoende belangstelling en ga er met jullie graag een mooie dag 
van maken: rust, verdieping, ruimte, genieten, reflectie!

Martine Nijveld

Wat is 
KidsTime?
Eens in de twee weken komen 
zo’n twintig kinderen naar een 
KidsTime-middag in ‘t Valken-
nest in Buurt-en-kerkhuis Bet-
hel. Wat doen die kinderen daar 
en wat is een KidsTime-middag 
eigenlijk? We vroegen Nelleke 
van Kooij er iets over te vertellen.

KidsTime is een activiteit voor 
kinderen die op de basis-
school zitten. Zij krijgen een 

uitnodiging in de brievenbus als ze 
staan ingeschreven bij de wijkgemeen-
te van Bergkerk, Maranathakerk en de 
vroegere Bethelkapel. Ook kinderen 
die meegaan op zomerkamp of in de 
buurt wonen van Bethel zijn welkom 
en krijgen een uitnodiging. Vriendjes 
en vriendinnetjes mogen ook meeko-
men, zij kunnen hun naam en adres 
doorgeven om een uitnodiging te ont-
vangen. We doen leuke dingen zoals 
spel, handenarbeid, Sinterklaasfeest 
of Kerst. We eten na afloop altijd met 
elkaar. De kosten zijn € 2 per kind, on-
geacht de activiteit.

Een KidsTime-middag is altijd op 
woensdag- of zaterdagmiddag van 17 - 
19 uur. Alle KidsTime-middagen zijn 
in ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis 
Bethel.

Het is niet nodig om je op te geven 
voor KidsTime. Per uitnodiging kan 
je kijken of je wil komen. Aan het eind 
of het begin van een seizoen is meest-
al een bijzondere activiteit, zoals een 
dagje uit of een weekendje weg. Hier-
voor moet je je wel opgeven en dit kost 
meestal meer dan een gewone Kids-
Time.

De afgelopen KidsTime-middagen 
hebben de kinderen een spelencircuit 
gespeeld, dieren gemaakt van een pol-
lepel, in de kapelruimte spel gedaan 
en d.m.v. proefjes van alles geleerd. En 

lekker gegeten: pannenkoeken; aard-
appels, broccoli, vlees; patat en maca-
roni.

Elke KidsTime-middag is weer een 
gezellige bijeenkomst, waar kinderen 
van de kerk, de buurt en hun vriend-
jes en vriendinnetje elkaar ontmoeten 
en leuke dingen doen. Er komen op de 
middagen gemiddeld 20 kinderen.

Er is een vaste groep KidsTime-lei-
ding van 14 personen. Deze bereidt 
de activiteiten voor en draait deze om 
beurten. Het is een enthousiaste groep 
van diverse leeftijden. Ze ervaren zelf 
ook het plezier van KidsTime omdat 
de kinderen plezier hebben, maar ook 
door de onderlinge contacten. Het 
is een leuk team van vrijwilligers van 
binnen en buiten de kerk.

Voor alle foto’s, kijk op:
 www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Nelleke van Kooij

Vrome Freule
De kerk, in een kroeg...

Bij wijze van uitnodiging voor 
de komende Vrome Freule een 
sfeerimpressie van de novem-

bereditie. Het weer was bar en boos 
die avond, toch kwam vanaf half ne-
gen langzaam een kleine groep bin-
nen druppelen. Ondergetekende zat 
er al een half uur, maar dat was niet 
erg, want het was er warm en het bier 
was lekker. En kijk, de tweede gast was 
nieuw, wilde al jaren komen om “de 
kerk die daarheen gaat waar mensen 
sowieso al zijn” te steunen. De datum 
was 9 november, dus het gesprek ging 
al snel over dit gedenkwaardige da-
tum – vooral over de val van de Ber-
lijnse Muur. Meerdere mensen ver-
telden over hoe ze het toen hebben 
ervaren en over bezoeken aan Berlijn 
of het IJzeren Gordijn voor en na 1989. 
Behalve onze groep waren er niet veel 
mensen, dus bij wijze van uitzonde-
ring waren groepsgesprekken goed 
mogelijk. In de loop van de verdere 

avond werd nog veel gelachen en on-
der andere over de rol van de kerk bui-
ten kerkmuren, maar ook over de rol 
van de Eerste Kamer binnen ons par-
lementair stelsel gepraat. Met andere 
woorden: het was weer een typische 
Vrome Freule; waar het ook om gaat, 
het is altijd gezellig en de eerste ronde 
betaalt de kerk!

De komende keer is op donder-
dag 14 december vanaf ca. 20 uur in 
eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 
558 (tegenover de HEMA), van harte 
welkom!

ds. Axel Wicke

Professioneel 
pragmatisch

Toen ondergetekende aan het 
begin van het seizoen het 
jeugdwerkoverleg van ons 

jeugdwerk bijwoonde, was ik er ge-
tuige van hoe professioneel zo’n 13 
jeugdwerkvrijwilligers de activitei-
tenplanning voor het nieuwe seizoen 
ter hand namen. Zowel voor de Ki-
dsTime-middagen als voor de Kid-
sTime-club werd het jaarprogramma 
opgezet en werden de taken verdeeld. 
Een pragmatische aanpak zag ik ook: 
bij gebrek aan een planbord werd het 
televisiescherm als zodanig gebruikt. 

Gelukkig gebruikte men post-its die 
geen sporen nalaten. Door afspraken 
te maken over wie wat doet en wan-
neer, hoeft er maar twee maal per sei-
zoen vergaderd te worden. Diegenen 
die volgens de planning aan de beurt 
zijn, zorgen voor de voorbereiding van 
de betreffende middag of avond en 
voor de boodschappen. Mijn compli-
menten voor de professionele aanpak!

Marinus van Kooij
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Verkorte begroting 2018 Wijkgemeente Den Haag-West 
 Begroting  Begroting Jaarrek.
 2018 2017 2016
 bedragen in euro’s
Bureaukosten 7.175 7.775 8.133
Organisten 21.576 22.613 23.725
Eredienst/pastoraat/wijkbijeenkomsten 9.000 8.970 13.125
Kosters 66.189 63.715 68.345
Klein onderhoud/inventaris/schoonmaken 13.100 13.075 12.563
Energie en water 14.100 14.100 13.508
Diverse lasten 2.950 2.618 3.144

Door de wijk beïnvloedbare lasten 134.090  132.866 142.543 

Ledenadministratie en geldwerving 10.492 10.738 9.418
Predikanten/ past. medew. formatief 99.390  97.502 95.314
Predikanten/ past. medew. boven-formatief 59.025  57.543 55.798
Viatica 2.000  2.000 2.562
Quotum 7.259  6.906 8.336
Groot onderhoud gebouwen 30.000  28.000 26.000
Verzekering e.d. gebouwen 6.000  6.760 5.929

Niet door de wijk beïnvloedbare lasten 214.166  209.449 203.357 

Totale lasten 348.256 342.315 345.900

Kerkelijke Bijdrage 187.500  187.500 199.654
Netto opbrengst verhuur en horeca 62.699  68.479 53.037
Collectes en giften 14.800  15.700 17.532
Bazaar 11.000  11.000 11.745
Wijkblad 1.500  500 898
Rente wijkreserve 8.270  8.759 8.576

Door de wijk beïnvloedbare baten 285.769  291.938 291.442 

Saldo tekort 62.487 50.377 54.458

Toelichting bij de 
verkorte begroting 2018

Bijgaande verkorte begroting 2018 betreft de Wijkgemeente Den Haag-
West, zoals onze wijkgemeente sinds 4 december 2016 officieel heet.

Er is geen reden om de begrotingscijfers van de voormalige Bergkerk/
Bethel gemeente en de voormalige Maranathakerk gemeente apart te tonen. Er 
wordt dan ook gewerkt met één gezamenlijke begroting en jaarrekening.

Uit bijgaand overzicht, waarin opgenomen de begrotingen van 2018 en 2017 en 
de jaarrekening 2016, blijkt dat er zich weinig veranderingen voordoen in de fi-
nanciën van onze wijkgemeente.

Een paar dingen vallen op:
1.  De kosten van predikanten en pastoraal medewerkers stijgen alleen enigszins 

door indexatie van de salarissen. De formatie is in de drie genoemde jaren gelijk 
(ds. Martine Nijveld 0,8 fte, ds. Axel Wicke 0,7 fte en Mevr. Sity Smedinga 
0,5 fte).

2.  De Kerkelijke Bijdrage daalt elk jaar, vooral door het overlijden van gemeen-
teleden wat niet geheel wordt gecompenseerd door “nieuwe betalers”. Be-
moedigend is het dat van het begrote bedrag over 2017 begin november al  
€ 177.300 was ontvangen.

 Het ziet er naar uit dat de doelstelling van € 187.500 wordt gehaald. Voor 2018 
hebben we hetzelfde bedrag begroot.

3.  De netto opbrengst verhuur en horeca bleef in 2016 achter bij de verwachtin-
gen. Voor 2017 en 2018 worden betere resultaten verwacht.

4.  Jaarlijks is er een tekort wat onder andere wordt veroorzaakt door de kosten 
van de boven-formatieve predikant en pastoraal medewerker (ds. Martine 
Nijveld voor 0,3 fte en mevr. Sity Smedinga voor 0,5 fte). Gelukkig kunnen de 
reserves van onze wijkgemeente deze tekorten dragen.

Mocht deze begroting u aanleiding geven tot vragen, dan kunt u deze stellen aan 
mij. Mijn contactgegevens staan achterin deze Wijkkrant.

Joost Smits

Vrij en 
verantwoordelijk

In onze samenleving staat vrijheid 
hoog in het vaandel. En terecht. 
Maar hoe vrij zijn we werkelijk? 

Wat en wie bepaalt onze keuzes? 
Waar gaat onze vrijheid ten koste van 
die van anderen? Hoe zit het met ver-
antwoordelijkheid? Voor wie zijn wij 
verantwoordelijk? Hoe ver gaat dat? 
Wanneer gaat het onze vrijheid be-
lemmeren?   

Daarover gaan we onze meningen 
uitwisselen en verder vormen bij een 
ontspannen, gezellige en lekkere maal-
tijd op donderdag 7 december vanaf 18 
uur, kosten € 4.

Opgeven bij Leo van Driel (leo.
vandriel@planet.nl, Haagse Domini-
cus) of bij mij (kbruins@stekdenhaag.
nl, tel 070-318 16 56).

Klaas Bruins

Uit de Jeugdraad

In oktober is de Jeugdraad weer bij elkaar gekomen. Daar hebt je vast niets 
van gemerkt, maar achter de schermen zorgt de raad dat het totale jeugd- en 
jongerenwerk in onze wijk kan plaatsvinden. De Jeugdraad probeert voor 

elk bloemblaadje binnen de organisatiestructuur van de kerk, leren, vieren, die-
nen, zorgen en spelen, te zorgen dat er aanbod is voor de jeugd. Ook verzorgt de 
Jeugdraad de website van het jeugdwerk, waarop activiteiten zich presenteren: 
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl.

Tijdens een Jeugdraad-vergadering bespreken we alle jeugdactiviteiten die 
plaatsvinden in de Bergkerk, Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel. 
Denk bijvoorbeeld aan de kindernevendienst, Zomerkamp, TeenTime en dien-
sten voor Jong en Oud. Mochten er knelpunten zijn, dan bedenken we daarvoor 
een oplossing, of zetten we acties uit. Op dit moment zijn we ook druk bezig met 
de voorbereidingen van de kerstnachtdienst in de Grote Kerk.

De Jeugdraad bestaat momenteel uit Marieke, Roanne, Nelleke, Axel en 
Marinus en komt vier keer per jaar bijeen. We hebben dit jaar afscheid genomen 
van Elise als lid, die de Maranathakerk vertegenwoordigde. Hierdoor is er een 
vacature ontstaan, want we vinden het erg belangrijk dat er namens elke locatie 
minstens één lid is. Bent je lid van de Maranathakerk en wil je meedenken over 
Jeugdwerk in onze wijk? Neem contact met ons op via:
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Marieke Smits namens de Jeugdraad

KidsTimeClub

Iedere vrijdagavond (m.u.v. schoolvakanties) is club weer een groot succes! We 
knutselen er op los en zo nu en dan doen we een spel. Met zo’n 14 kinde-
ren uit groep 5 t/m groep 8 maken we de leukste dingen. Soms zijn dit grote 

knutsels, waar twee weken voor nodig zijn, soms zijn we in een uurtje klaar. De 
mooiste creaties komen voorbij. Zo hebben we herfstlampjes gemaakt, pom-
poenen met Hallowe’en en vissen met een wiebelstaart. Gelukkig zijn we nog 
lang niet uitgeknutseld, want er staat nog een hoop op de planning. Mocht je zin 
hebben om een keertje mee te doen; je bent van harte welkom. Aan de lopende 
band worden er nieuwe vriendschappen gesloten en iedere week zien we weer een 
nieuw gezicht. Iedere vrijdagavond van 19 tot 20 uur in ’t Valkennest (in Buurt-
en-kerkhuis Bethel), Thomas Schwenckestraat 30. Tot dan! 

Groetjes Leander, Romy, Jochem en Suzette

“Dat er zulke lieve mensen bestaan…!” 
Verhalencafé: beleefde genade 
en barmhartigheid
Elk leven kent verhalen van (soms onverwachte) genade en barmhartigheid. Situaties waarbij wij achteraf verbaasd 

stilstaan en blij denken: “Dat mij zoiets toch overkomt! Nooit gedacht, dat er zulke lieve mensen bestaan…!” Voor 
deze en andere verhalen hebben wij het Verhalencafé in Bethel! 

Op vrijdag 8 december van 15 tot 17 uur kunnen deelnemers aan het verhalencafé, verhalen uit hun verleden rond dit 
onderwerp vertellen. Kort of wat langer, vermakelijk of diepzinnig, meesterlijk of eenvoudig verteld, dat maakt niet uit. 
Wie alleen wil luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffie, thee en gezelligheid is gezorgd.

Axel Wicke

Diensten rechtstreeks of 
achteraf beluisteren:
www.kerkomroep.nl, of via de 
kerkomroep app.

Aanbieding 

I.v.m. de aanschaf van een 
nieuw orgel zoek ik iemand die 
ik een plezier kan doen met 
mijn huidige orgel. Het betreft 
een Domus jubileum 227 orgel 
met twee klavieren en volle-
dig pedaal. Het vervoer zelf te 
regelen. 
Voor info: Jan Keuzenkamp 
(Bergkerk) 06-29 24 66 25 of: 
jan.keuzenkamp@ziggo.nl

Adventsmeditaties in Lourdeskapel
Joke Kievit is in onze wijkgemeente actief als lid van de werkgroep 
Anders Vieren en leidt samen met Pieter Tuinstra elke maandag 
het meditatieve avondgebed in Bethel. Daarnaast organiseert ze ad-
ventsmeditaties in de Lourdeskapel. Hoewel dit geen activiteit van 
onze wijk is heeft het wel veel raakvlakken, vandaar deze oproep.

Op woensdagavonden (29 november, 6, 13 en 20 december) kunt u deel-
nemen aan adventsmeditaties onder leiding van Joke Kievit. Een inner-
lijke pelgrimage van vier wekelijkse meditaties, rondom de kerntekst 

‘God ziet mij’ gekoppeld aan ‘ik richt mijn blik naar buiten’.  In de Lourdeskapel, 
aan de Berkenbosch Blokstraat 9a, komen we van 19.30 tot 20.15 uur bij elkaar in 
een cirkel van kaarslicht. We zoeken een plaatsje op een gebedskussen of in een 
van de banken. Elke week wordt er stilgestaan bij een moment in de levens van 
vrouwen waarop zij zich door God gezien en aangeraakt weten, dit verinnerlij-
ken en dan ermee naar buiten komen. 

Voorbeelden zijn Sara, Hagar, Elisabeth en Maria. Onverwacht geraakt 
door iets onbekends, iets nieuws, waarvoor zij openstaan. Juist in de advent, tijd 
van ‘verwachting’,  gebruiken we dit beeld om zelf te mediteren rond de vragen 
‘Word ik gezien door de Ander, door anderen?’ en ‘Hoe kijk ik zelf naar de An-
der en anderen?’.  Geïnspireerd door onder meer Genesis 16:13, Psalm 103, en Lu-
cas 1, 39-55. Bij elke bijeenkomst beginnen we met het ontsteken van de kaarsen 
op de Adventskrans. We gebruiken daarna een korte tekst, een lied en een gebed, 
om ons de stilte in te leiden die ongeveer 25 minuten duurt. Na de meditatie is er 
een kopje thee en ruimte voor ontmoeting.

De kapel is open vanaf 19.15 uur. Het is niet verplicht alle vier de avonden 
bij te wonen; het is een serie, maar elke meditatie staat ook op zich. Je hebt geen 
ervaring met meditatie nodig, behoefte aan een moment van rust, bezinning en 
een open hart zijn genoeg. 

Vooraf opgeven is prettig, maar is niet noodzakelijk. Geen kosten, een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld. Nadere informatie bij ondergetekende 06-
20 41 77 66 of via jokeadriana@outlook.com

Joke Kievit

De redactie wenst de lezers  
een gezegende kerst.
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Maaltijd 
Tweede Kerstdag

Voor wie het fijn vindt om 
Tweede Kerstdag (26 decem-
ber) samen met anderen te 

eten in een gezellige kerstsfeer, kan die 
dag in Bethel terecht. Tenslotte is het 
een dinsdag, de dag dat we altijd een 
maaltijd houden. De driegangenmaal-
tijd kost € 5. Opgeven kan uiterlijk 
donderdag 21 december bij margriet@
betheldenhaag.nl of 070-360 67 07.

Gasten zijn vanaf 16 uur welkom, 
de maaltijd begint om 18 uur.  

Klaas Bruins

De kindernevendienst – wat gebeurt 
daar nu eigenlijk?

Elke zondag vertrekken de kinderen in de Maranathakerk vlak voor de eer-
ste lezing met hun eigen lichtje naar de kindernevendienst. Daarna ziet u 
ze weer opduiken tijdens het koffiedrinken, vaak vergezeld van kleurige 

knutselwerkjes. Maar wat hebben ze nu in tussentijd precies gedaan in de kin-
dernevendienst? Een bescheiden kijkje achter de schermen.

Eén van de twee Bijbellezingen die centraal staan in de reguliere kerkdienst, 
wordt ook aan de kinderen verteld – uiteraard op zo’n manier, dat zij het verhaal 
goed kunnen begrijpen. Hiervoor gebruiken wij de teksten uit Kind op Zondag, 
die geschreven zijn voor kinderen van verschillende leeftijden. Het grootste deel 
van de kindernevendienst-bezoekers is op dit moment tussen de 3 en 8 jaar, maar 
er zijn meestal ook oudere kinderen. Na het lezen van de tekst(en) gaan we met 
het verhaal aan de slag: we praten erover, doen een spel, spelen het verhaal na, 
of knutselen iets dat ermee te maken heeft. De oudere kinderen - soms zelf de 
knutsel-leeftijd net voorbij - helpen daarbij vaak de jongere. Natuurlijk mogen 
een glaasje limonade en een koekje niet ontbreken; die worden zeer gewaardeerd 
door de jonge kerkbezoekers. Al met al proberen wij de kinderen op een positieve 
manier kennis te laten maken met de Bijbelverhalen, de kerkdienst en alles wat 
daarbij hoort. U bent uiteraard altijd van harte welkom om na de dienst onze 
ruimte binnen te lopen; wij vertellen u graag wat we die ochtend hebben gedaan!

Lizette de Koning

Bazaar Maranathakerk 
Inleverdagen 
De bazaar 2017 was heel gezellig en de opbrengst was prachtig. Volgend jaar weer 
dus! De bazaar zal in 2018 plaatsvinden op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 sep-
tember. Natuurlijk willen we daarvoor graag de spullen hebben die ú niet meer 
wilt hebben, maar anderen wél. We hebben daarvoor de volgende inleverdagen: 
17 februari, 14 april, 16 juni, 18 augustus en 25 augustus, steeds op zaterdag van 
10-12 uur.

Dringend verzoek
Wilt u tussendoor GEEN spullen in de kerk (of voor de deur) neerzetten! We 
treffen momenteel vrijwel wekelijks dozen of zakken aan in de garderobe of in de 
hal of ook voor de voordeur. Op die manier zitten we permanent in de ‘rommel’, 
te meer omdat het opslaan daarvan in de kelder vrij ingewikkeld is, waardoor we 
de spullen niet ‘even’ op kunnen ruimen. Bewaar uw spullen dus alstublieft nog 
even thuis tot de eerstvolgende inleverdag, of breng ze zo nodig naar de Kring-
loop. Hoe graag we ook veel mooie spullen op de bazaar willen verkopen, we zijn 
geen bedrijf en kunnen niet voortdurend met de bazaar bezig zijn.

Als er tussentijds een huis wordt leeggeruimd, waarbij spullen gevonden wor-
den die zeer geschikt voor de bazaar zouden zijn, of als zich andere bijzondere 
situaties voordoen, neemt u dan contact op met mij voor overleg. U kunt mij 
bellen op 06-10 16 90 59 of 070-346 34 43 of mailen via cfm.gijsbers@planet.nl.

Namens de bazaarcommissie, Carolien Gijsbers

Leven met verschil-
gespreksgroepen

In het septembernummer deden we een oproep aan iedereen om mee te doen 
aan een Leven-met-verschil-gesprekgroep. Dit in het kader van ons jaar-
thema! In een Leven-met-verschil-groep raken mensen met verschillende 

leeftijden, maatschappelijke posities, leefsituaties, manieren van wel/niet/soms 
geloven met elkaar in gesprek. Vanuit het idee dat we onszelf, de wereld, de sa-
menleving, de kerk, onze gemeente helpen als we beter met verschillen om leren 
gaan.

Een eerste groep is in november gestart. Deze groep komt bij elkaar onder 
leiding van diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins. Een tweede groep wordt in 
december of januari opgestart. Ds. Martine Nijveld neemt de leiding van deze 
groep op zich. Deze tweede groep komt overdag bij elkaar. Dus wie daarvoor 
belangstelling heeft, kan zich nog aanmelden.

Bij veel aanmeldingen beginnen we graag een derde groep, overdag of in de 
avond, al naar gelang de voorkeur van de deelnemers.

Meer info bij Axel Wicke, Sity Smedinga, Klaas Bruins, Martine Nijveld.
Opgave bij één van hen óf via ikdoemee@levenmetverschil.nl

Zingend op weg naar Kerst
Advent- en Kerstviering voor ouderen in de Bergkerk:  
Het licht breekt door!

Zaterdagmorgen 16 december om 11 uur wordt de jaarlijkse Advent- en 
Kerstviering met lunch voor ouderen gehouden in de Bergkerk. Deze 
viering wordt gehouden voor alle oudere gemeenteleden van de wijkge-

meente Den Haag West, de bewoners van Uitzicht en de oudere wijkbewoners. 
We zullen samen luisteren naar het bekende kerstverhaal en veel bekende liede-
ren zingen.

Verder nemen een aantal vertellers ons mee naar Bethlehem en naar de vel-
den van de herders. Zij ontdekken een licht boven Bethlehem en vragen zich af 
wat dat licht is. Muzikale medewerking wordt verleend door de cantorij van de 
Bergkerk o.l.v. Christi van der Hauw. Voorgangers zijn ds. Rein Algera, geestelijk 
verzorger van Uitzicht en mw. Sity Smedinga, kerkelijk werker voor het ouderen-
pastoraat.

Voor de lunch willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen reke-
nen. Wilt u zich opgeven door uw naam, adres en telefoonnummer op de in-
schrijflijst te zetten die van 27 november t/m 10 december in de Bergkerk en de 
Maranathakerk liggen? U kunt zich tot 10 december ook opgeven bij Ria Smits:  
hmsmitsdebruin@hotmail.com of 070-368 39 66 (antwoordapparaat). 

Wie helpt mee?
Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen bewoners van Uitzicht naar de kerk te 
begeleiden, mensen die tijdens de maaltijd aan tafel willen helpen en enige auto-
rijders die mensen willen halen en brengen. Na afloop hebben we een paar sterke 
mannen nodig die helpen de tafels weer naar beneden te brengen. Ook hiervoor 
kunt zich aanmelden via de in de kerk liggende lijsten of bij Ria Smits.

Sity Smedinga

Eerste aanmeldingen 
zomerkamp binnen

Hoewel het nog geen kerstvakantie is zijn de eerste zes kampaanmeldin-
gen al binnen. Meestal maken gezinnen pas rond de kerst plannen voor 
de komende zomervakantie en worden dan de kinderen aangemeld 

voor het jaarlijkse zomerkamp van onze kerk. 
Afgelopen zomer sloegen we met 44 deelnemers en 12 leid(st)ers de tenten op 

in Mierlo. Komende zomer gaan we van 14 tot en met 21 juli naar Ewijk. Het zo-
merkamp is voor kinderen van 6 t/m 14 jaar: zie ook  www.zomerkampdenhaag.
nl Voor aanmelding van uw kind kunt u gebruik maken van het aanmeldings-
formulier op de website.

De kampfilm-reünie avond is in januari. Leuk om de film te kijken als je bent 
mee geweest, maar ook leuk om kennis te maken met het zomerkamp. Houdt de 
berichtgeving daarover in de gaten.

Nelleke van Kooij

Wordt het weer Licht(er)?
Terwijl de herfst zijn intrede heeft gedaan, de bladeren zich los-
maken en vallen op de grond, denk ik aan de maand december, 
de adventsmaand. Advent: tijd van verwachten, van inkeer, van 
bezinnen, van wachten op het Licht dat komt. 

Bekijk eens zo’n lege kale tak. Terwijl de bladeren van de bo-
men naar beneden duikelen, de bomen kaal en dood lijken, is er 
al iets zichtbaar van het blad dat er volgende lente gaat komen. 
Dat vind ik een troost in de winter. Ook al is het dor, doods, 
kaal, als je goed kijkt zie je dat er in een kale tak het nieuwe 
leven zichtbaar is.  Als ik dat beeld doortrek naar het leven van 
alledag, waarin soms ook kale, donkere tijden kunnen zijn, is er 
altijd wel iets wat even de hoop doet opgloren.

Een tijd geleden was er een zinnetje in een preek dat ik heb 
onthouden en ook heb toegepast: “Soms heb je het uit te hou-
den met een bepaalde situatie”.  Soms kun je niet anders! Soms 
kun je niets veranderen aan een situatie en is het zoals het is. Je 
moet het ermee het uithouden. Op een vreemde manier geeft 
dat moed. Want als je het uithoudt met, weet je dat als je door 
deze situatie heen bent, het ook veranderd is, licht is geworden! 

Advent, een tijd van bezinnen, van afwachten, van verwach-
ten, van wachten op het l(L)icht dat komt. Advent is ook een tijd 
van feest voorbereiden. Van uitzien naar feestelijkheden! Mis-
schien vraagt u zich af, met wie ga ik dit jaar Kerst vieren? Zou 
iemand mij uitnodigen? Misschien is er niemand die u uitnodigt. 
Misschien is er iemand die op uw uitnodiging wacht. Iemand die 
misschien wel net zo graag als uzelf met iemand anders samen 
Kerst zou willen vieren. Met u samen zou willen eten.  Dan is het 
niet meer afwachten, word ik gevraagd, maar bent ú degene 
die zegt: heb je zin om bij mij te komen eten met Kerst? En mis-
schien ook, zullen we dan eerst samen naar de kerk gaan?

Ik wens ons allen mooie verwachtingsvolle adventsdagen 
toe, uitkijkend naar het feest van het Licht dat komt! 

Sity Smedinga

Van de redactie

Met veel plezier hebben we, 
samen met Herman, het af-
gelopen half jaar de Wijk-

krant voor u gemaakt. We wisten als 
nieuwe redacteuren natuurlijk niet 
wat ons te wachten stond, maar na in-
gewerkt te zijn door Jan Goossensen 
en met de medewerking van alle scri-
benten, vonden we al snel onze draai. 
We waren blij verrast met de grote 
hoeveelheden kopij waarmee we wer-
den overstelpt. Lastig is dan wel weer 
het moeten maken van keuzes, wie wel 
en wie niet. Ook waren we een beetje 
bang dat u teveel verandering zou mer-
ken. Maar tot op heden hebben wij al-
leen maar positieve berichten mogen 
ontvangen! Dat motiveert ons om 
op dezelfde voet voort te gaan. Voor 
het komende jaar hebben we wel wat 
kleine veranderingen op de planning 
staan. Daarbij houden we goed in de 
gaten dat de Wijkkrant een krant van 
en dóór de gemeente moet zijn en dat 
u uitgebreid geïnformeerd wordt over 
wat er in de gemeente speelt. Wilt u 
ook eens iets delen met de wijkge-
meente? Korte berichtjes plaatsen 
we meestal. Voor artikelen horen we 
graag een maand van tevoren wat het 
idee is. Foto’s zijn ook welkom. In on-
derstaand overzicht kunt u zien wat 
de inleverdata zijn voor kopij in het 
komende jaar. Graag ontvangen wij de 
kopij vóór of uiterlijk aan het eind van 
de genoemde maandagen. 

Uiterste inleverdata kopij: 
Januari 4 december
Februari 8 januari
Maart  5 februari
April  12 maart
Mei/Juni  9 april
Juli/Aug 11 juni 
September 13 augustus
Oktober 10 september
November  8 oktober
December  12 november

In januari en september wordt het ac-
tiviteitenprogramma voor respectieve-
lijk het voorjaar en najaar gevoegd.

Hopende op ook weer een goede 
samenwerking in 2018! 

Marinus van Kooij

Vacature  
van de maand

Diakenen  
voor 
Bergkerk en Maranathakerk
voor meer informatie kunt u 
terecht bij de predikanten en 
diakenen
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Erediensten december 2017
  

Zondag Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

3 december
1e Advent

Gemeenschappelijke dienst 
in de Maranathakerk om 10.30 uur

Ds. Axel Wicke

10 december
2e Advent

Ds. Martine Nijveld,
Heilig Avondmaal

Ds. Erika van Gemerden

16 december
zaterdag

Mw. Sity Smedinga, 11.00 uur,
Advent en kerstviering ouderen + cant.

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

17 december
3e Advent, 
Gaudete

Ds. Derk Stegeman Ds. Martine Nijveld,
Schrift en Tafel

24 december
4e Advent

Dr. Piet Schelling,
Monster

Ochtendgebed; 
liturgiecommissie

24 december
Kerstavond

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld, 19.00 uur
Kerstviering jong en oud

24 december 
Kerstavond 

Kerstavond viering  Grote Kerk 
22.00 uur  Axel Wicke  

Kerstavond viering  Grote Kerk 
22.00 uur  Axel Wicke

25 december
1e Kerstdag

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

Mw. Sity Smedinga

31 december
Zondag na Kerst

Ds. Axel Wicke Ds. IJjo Akkerman

31 december
Oudjaarsavond

Ds. Axel Wicke Geen dienst 

1 januari 2018
Nieuwjaarsdag

Geen dienst Geen dienst

7 januari 2018
Epifanie

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk om 10.00 uur

10.00 uur Nieuwjaarwensen,
Mw. Sity Smedinga

Alle diensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl, of via de kerkomroep app.

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 december 2017

In 2017 wordt de Reformatie herdacht (1517-2017). Ook voor deze maand treft u bovenstaand zowel het  
Oecumenisch leesrooster als ook het Luthers leesroosters aan. 

03 december Oecumenisch: Jesaja 63:19b–64:8; 1 Korintiërs 1:1-9; Marcus 13:24-37
 Luthers: Jesaja 40:1-11; Romeinen 13:11-14a; Matteüs 21:1-9
10 december Oecumenisch: Jesaja 40:1-11; 2 Petrus 3:8-18; Johannes 1:19-18
 Luthers: Jesaja 2:2-5; 1 Romeinen 15:4-13; Lucas 21:25-33
17 december Oecumenisch: Jesaja 65:17-25; 1 Tessalonicenzen 5:12-24; Johannes 3:22-30
 Luthers: Jesaja 35:1-10; 1 Korintiërs 4:1-5; Matteüs 11:2-10
24 december Oecumenisch: 2 Samuël 7:4-16; Romeinen 16:25-27; Lucas 1:26-38
 Luthers: Jesaja 62:8-63: 4; 2 Filippenzen 4:4-7; Johannes 1:19-28
25 december Oecumenisch: Jesaja 52:7-10; Hebreeën 1:1-12; Johannes 1:1-14
 Luthers: Jeremia 23:5-8; Hebreeën 1:1-6 (12); Johannes 1:1-14
31 december Oecumenisch: Jesaja 61:10-62: 3; Galaten 3:23-4: 7; Lucas 2:33-40
 Luthers: Jesaja 8:11-15; Galaten 4:1-7; Lucas 2:33-40

”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)

Rond de diensten
Advent
Op zondag 3 december begint de adventstijd. De kindernevendiensten van Ma-
ranathakerk én Bergkerk hebben ook dit jaar samen nagedacht over het advents-
project voor de kinderen. We volgen in kerk- en nevendienst het spoor van de 
dromen van de profeet Jesaja: dromen over vrede, de kleinen tellen mee, een vei-
lig huis voor iedereen, een bloemenzee in de woestijn. 

Vespers in de Adventstijd
In de Adventstijd worden in de Maranathakerk weer vespers gehouden: op 
woensdag 6 december, woensdag 13 december en woensdag 20 december, om 
19.30 uur. Een half uur van bezinning, met bijbellezing, muziek, stilte, een lied, 
gebed. Sober, intiem. Zo gaan we samen op weg naar kerst, een tijd vol verwach-
ting. Allen van harte uitgenodigd.

Zondag 10 december – Bethelkwartet in Bergkerk
Advent 1992, nu 25 jaar geleden, maakte de cantorij van de Westduinkerk een 
doorstart in de Bethelkapel. Dit was niet de enige doorstart en nog steeds klinkt 
er – ondertussen in de Bergkerk – geregeld extra kerkmuziek. Om hierbij stil te 
staan zal op zondag 10 december het Bethelkwartet meedoen aan de dienst in de 
Bergkerk. Dit kwartet bestaat uit Margriet Andriesen, Jaap en Christi van der 
Hauw-Scheele en Gert Jan Hol. In deze dienst vieren we ook de maaltijd.

Zondag 24 december – ochtendgebed in de Maranathakerk
Vanwege de vele bijzondere diensten in deze dagen is ervoor gekozen om op de 
vierde advent te vieren in de vorm van een morgengebed. Een sobere viering met 
lezingen, liederen, stilte, gebeden, muziek.

Kerstavond 19.00 uur – voor jong en oud - meespeelkerstverhaal
Op kerstavond 24 december vieren we om 19.00 uur een kerstviering voor kin-
deren én voor iedereen die met hen mee wil vieren. Dit jaar zal er een meespeel-
kerstverhaal zijn. Dat betekent dat alle kinderen naar de kerk kunnen komen 
verkleed als schaap, herder, Maria, Jozef, wijze of wie of wat dan ook. Heb je zelf 
geen verkleedkleren? In de kerk zal op de avond zelf ook van alles liggen. Dan 
spelen we het verhaal samen. Deze gezamenlijke kinderkerstviering doen we om 
en om in onze twee kerken en is dit jaar in de Maranathakerk.

Kerstavond 22.00 uur - Kerstavondviering in de Grote Kerk
Zoals inmiddels wel bekend, hebben wij als gemeente van Berg- en Maranat-
hakerk aanstaande kerst de grote, eervolle taak (en uitdaging) om de centrale 
Haagse kerstavondviering in de Grote Kerk in de binnenstad te organiseren. In 
de afgelopen jaren was dat altijd een groot event waarop zo’n 800 mensen uit 
heel de stad en omstreken af kwamen. Het idee achter deze viering en de beur-
telingse voorbereiding, waarbij altijd een wijkgemeente het voortouw heeft, is 
dat de betreffende gemeente in de Grote Kerk laat zien wat zij in huis heeft en 
normaal gesproken op de kerstavond doet. Dat betekent dat wij dit jaar, “onze” 
latere kerstavondviering om 22 uur buiten ons gemeentegebied, in de Grote Kerk 
en samen met vele andere bezoekers gaan vieren. Wij zullen in de Grote Kerk 
‘zoals vanouds’ een sfeervolle en gezellige dienst organiseren. Hierbij willen wij 
wel gebruik maken van het fantastische decor dat de Grote Kerk ons biedt. U 
komt toch ook? Zie ook de vooruitblik elders in deze Wijkkrant.

Kerstmorgen Bergkerk
De Bergkerkcantorij werkt mee aan de feestelijke kerstmorgendienst. Kom op 
tijd, want we zingen vanaf ongeveer 9:50 uur al kerstliederen!

Oudjaarsdienst 31 december 19 uur in de Bergkerk
Jaarwisselingen zijn uitstekende momenten om over je leven en de eeuwigheid 
na te denken. Het heeft iets speciaals, om samen ‘Door goede machten trouw 
en stil omgeven’ te zingen, terwijl buiten al de eerste vuurpijlen de lucht ingaan. 
Daarvoor vieren wij op 31 december vanaf 19.00 uur een sfeervolle viering in de 
Bergkerk, om het jaar 2017 af te ronden en vol vertrouwen het nieuwe jaar te be-
ginnen. Voorganger zal ds. Axel Wicke zijn, iedereen is van harte welkom!

Wij gedenken
Bert van den Bergh (21 september 1950 – 5 november 2017)

Op zondag 5 november overleed Albert Tinoer van den Bergh. Bert is 67 jaar ge-
worden. Op maandag 13 november hebben we zijn leven herdacht in een dienst 
van Woord en Gebed in de aula van Haagse Duinen. Liefdevolle verhalen wer-
den verteld, mooie herinneringen gedeeld.

We lazen twee stukjes uit het evangelie naar Johannes, zijn belijdenistekst 
(Johannes 15:7) én woorden uit Johannes 14 uit de Bijbel in Gewone Taal: ‘Wees 
niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader is 
plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen.’ Die Bijbel in Gewone Taal 
ervoer Bert als een groot geschenk: taal hem nabij, verstaanbaar. Sowieso was 
Bert een lezer. Hij interesseerde zich voor voetbal, muziek, Bijbel en natuur. In 
zijn huis aan de Voltastraat had hij veel boeken staan. Hij was er op zijn plek en 
had er graag oud willen worden.

Liefdevol is er voor Bert gezorgd - en op eigen wijze zorgde hij voor de mensen 
om hem heen. Een kostbaar en kwetsbaar mens. Hij zal gemist worden!

We wensen de mensen om hem heen vrede toe en alle goeds.
ds. Martine Nijveld
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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
vacature

Kerkrentmeesters
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.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

I

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
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”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,
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Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud
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Wijk info 

Kopij voor het 
januarinummer uiterlijk 
op 4 december 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda december
Wo 6  19.30 u Vesper, Maranathakerk
Do 7 18 u Praatmaal Vrij en verantwoordelijk, Bethel
Zo 10 10 u 25 jaar Bethelkwartet, Bergkerk
Zo 10 15 u BethelMuziekMatinee, Kerstconcert koor Haagse 

Dominicus
Wo 13  10.30 u Met krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 13  19.30 u Vesper, Maranathakerk
Za 16  11 u Advent- en kerstviering voor ouderen, Bergkerk
Zo 17 17 u  Zanguur in sfeer van Kerst, Maranathakerk
Wo 20  10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Wo 20  19.30 u Advent-meditatie God ziet mij, Lourdeskapel
Wo 20  19.30 u Vesper, Maranathakerk
Zo 24 18.30 u Taizé-viering, Bethel
Zo 24 19 u  Meespeelkerstverhaal, Bergkerk
Zo 24 22 u  Kerstavondviering Grote Kerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
 niet in december (winterstop)  
Buurtkoffie di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen   di 10-12.00 u
Kinderclub vrij 19-20 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 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.
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u.
Vrouwencafé laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

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

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

TeenTime

Chillen, film kijken, kletsen, 
wedstrijdjes doen, Hallow-
SinterKerst&Nieuw: het zijn 

een aantal ingrediënten van de tie-
neractiviteit die sinds augustus weer 
draait in Bethel. Een tijd lang was er 
geen activiteit voor jongeren vanaf 
12 jaar maar vanaf nu is er 2 keer per 
maand: TeenTime!

De avonden worden georganiseerd 
door, ten eerste, Jeroen van der Kooij 
en Marline van Kooij die, van 2003 
tot en met 2010, ook betrokken wa-
ren bij tiener- en jongerenactiviteiten 
in ‘t Valkennest. Er werd in augustus 
het plan opgevat om een dergelijke ac-
tiviteit weer aan te bieden, omdat er 
op het Zomerkamp veel jonge tieners 
meegingen en deze groep een lange 
tijd geen eigen plek binnen het jeugd-
werk heeft gehad. Het team wordt 
verstrekt door Leander van Kooij en 
Jasmine Coviello; enthousiast, vol met 
goede ideeën en betrokken bij de tie-
nergroep van afgelopen zomer.  

Het TeenTime-team wil jongeren 

een plek bieden waar je je vrienden 
ontmoet maar ook nieuwe vrienden 
maakt. Daarnaast is het een plek om 
je weekend in te luiden met ande-
re mensen dan je al de hele week op 
school ziet. Tenslotte moet TeenTime 
een gelegenheid zijn waar elke tiener 
naar toe kan gaan met elk budget, elke 
achtergrond en elke interesse. Dit in 
tegenstelling tot de, relatief dure, tie-
nerfeesten die elders in de stad worden 
gegeven en waar tieners al op vroe-
ge leeftijd in aanraking komen met 
drankgebruik, seks en harde muziek. 
Bij TeenTime kunnen tieners lekker 
tiener zijn; práten over seks en drank, 
school, huiswerk, familie en vrienden, 
muziek luisteren en heel veel grappen 

maken en lachen. En dat allemaal in 
de ‘eigen’ jeugdruimte ‘t Valkennest, 
in buurt-en-kerkhuis Bethel.

De avonden zijn vrij te bezoeken. 
Elke avond zijn er ook 2 battles waarin 
teams het, voor de lol, tegen elkaar op-
nemen wat zorgt voor een gezellige en 
waardevolle band.  

De volgende TeenTime-avonden 
vinden plaats op 1 december, dan vie-
ren we Sinterklaas en op 15 december 
gaan we samen een kerstdiner maken 
en opeten. In januari starten we na-
tuurlijk met een nieuwjaars-’borrel’. 
Graag eens tot ziens! Namens het 
TeenTime-team, 

Marline van Kooij
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