Mei/Juni 2017

Wijkkrant Den Haag-West

Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Beleidsnotitie Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West – vervolg

Open dag, praatje, creatief schilderen,
zinnige kost, ideeënbus
De uitwerking van de beleidsnotitie heeft veel concrete ideeën
opgeleverd, ook verrassende initiatieven. Hieronder een overzicht.

V

orig jaar werden we officieel Protestantse Wijkgemeente Den HaagWest. In december hebben we dit gemarkeerd en gevierd. Dat was meteen een mooie gelegenheid om de beleidsnotitie te verspreiden, waaraan
we in 2016 hadden gewerkt en die in het najaar door de kerkeraad is vastgesteld
(zie de website’s). Vervolgens hebben we de hele gemeente (en speciaal: diverse
groepen en commissies) gevraagd mee te denken over het vervolg. Met als vragen: met welke onderwerpen uit de notitie gaan jullie aan de slag? Waar zijn jullie al mee bezig? Waar lopen jullie warm voor? Wat inspireert jullie? Zouden
jullie ook drie concrete actiepunten kunnen formuleren? Daarbij zou het mooi
zijn als het derde actiepunt een punt is dat iedereen verrast.
Op zondag 2 april is de gemeente bij de koffie bijgepraat over de veelheid
aan reacties die op deze oproep binnengekomen is. Hieronder vindt u deze rapportage terug. Het is zeker geen volledig overzicht van alles wat binnenkwam.
Maar het geeft wel een impressie, waarbij we nogmaals iedereen hartelijk willen
bedanken voor alle inbreng. We kregen reacties van autodienst tot bazaarcommissie, van wereldwinkel tot wijkgroet, van buurtkoffie tot kerkbladbezorger,
van liturgiecommissies en locatieteams. Door alle reacties kreeg de kerkeraad
ook weer een goed beeld van wat er allemaal in de gemeente gebeurt. Waarvoor
heel veel dank!
Hieronder staat zoveel, dat sommigen zich afvroegen: moet dat allemaal en
hoe moet dat allemaal? Voor hen: alle reacties geven vooral een beeld van de energie die er is, van de levendigheid van de gemeente. En verder (zie ook punt 4):
niet alles hoeft en kan, we zullen zeker keuzes moeten maken: wat past bij onze
gemeente op dit moment?

Zeven onderwerpen
1. We hebben gevraagd waar mensen/groepen/commissies warm voor lopen,
met welke onderwerpen uit de beleidsnotitie ze aan de slag willen, wat hen
inspireert. Een zevental onderwerpen komt dan telkens terug.
• website, publiciteit (breed), social media. Wat de website betreft: in het moderamen hebben we een afspraak gemaakt over de structuur daarvan: een
overall website voor Den Haag-West met daaraan gekoppeld de websites van
Maranathakerk, Bergkerk, buurt-en-kerkhuis Bethel, Jeugdwerk etc.. De
jeugdraad zet een dikke streep onder het belang van social media.
• bemensing (er is al van alles gaande: denk aan de talentenjacht ‘Ons kent
ons?’). Opvallend is dat speciaal genoemd wordt: mensen nodig voor pastoraat, omzien naar elkaar.
• duurzaamheid (op zondag  maart is al een begin gemaakt: een werkgroep
Groene Kerk/duurzaamheid is gevormd). Notitie diaconie: dit thema ook
met diaconale blik bezien!
• liturgie. Het is duidelijk: de eredienst leeft. Van alles komt voorbij: graag aandacht voor de preek/preek van de leek (met geluiden uit de samenleving)/
tien geboden/geloofsbelijdenis/voorbedeboek/blijven vernieuwen/samenwerking cantorijen/alternatieve diensten/Anders Vieren/(andere) muziek/
(een muzikale talentenbank)/aandacht voor kinderen en jongeren/nieuwe
liederen aanleren/liturgisch bloemschikken/ vertrouwde liederen/vieren
van de Maaltijd (vorm en inhoud), etc. etc..
• verbinden (op alle mogelijke fronten: buurt & kerk; oecumene; (wereld-)diaconaal; leeftijden, diversiteit in geloven, Anders Vieren, musical (?), buurt-enkerk-dienst (november), etc. etc.)
• buurtgericht, openheid, open kerk, samenwerken, inloop, sociale kaart. Kerk
openstellen op diverse dagen: monumentendag, Stille Zaterdag, Pareldag.
Gericht op ontmoeting.
• jaarthema, mogelijkheid om mensen, groepen, activiteiten/diensten, binnen/buiten, locaties, denkers/doeners, grote wereld/kleine wereld te verbinden. Thema met actualiteit, dat aanzet tot creativiteit. Geen keurslijf. Wel samenhang. Concreet voorstel uit overleg predikanten/kerkelijk werkers voor
2017-2018: Leven met verschil. Een jaarlang in de weer met ‘menswaardige
verscheidenheid’.

Concrete actiepunten
2. We vroegen naar concrete actiepunten. Een greep uit alle reacties.
— cantorij Bergkerk: meewerken aan diensten in woonzorgcentra; als cantorijen samen meewerken aan meerdere gezamenlijke diensten.
— wereldwinkel/voedselbankgroep Bergkerk: gewoon stug doorgaan en con-

tact leggen met de mensen uit de Maranathakerk, die ditzelfde werk doen:
van elkaar leren!
— liturgiecommissie Maranathakerk: hernieuwde bezinning op de liturgie: hoe
willen we nu eigenlijk vieren (en de gemeente betrekken bij deze vraag)
— jeugdraad: werk maken van de integratie jeugd Rondje Zondag in de eredienst
— liturgiecommissie Bergkerk: kinderen laten helpen met collecteren; kinderlied in de dienst opnemen
— kerkrentmeesters Bergkerk, samen met Maranathakerk: verbeteren en moderniseren actie Kerkbalans
— en iemand zei: gewoon alles uit de notitie aanpakken!

Verrassingen
3. We vroegen ook: ‘Het zou mooi zijn als er bij jullie actiepunten ook een punt
zit, dat iedereen verrast.’ Ook een greep uit deze reacties.
— cantorij Bergkerk: meezingen op projectbasis; nieuwe leden aantrekken ook
via pr in wijkkrantjes en huis-aan-huisbladen.
— uit de kindernevendiensten: met ouders en grootouders in gesprek over verwachtingen kindernevendienst, samen nadenken over wat we de kinderen
mee willen geven aan verhalen, liederen en rituelen; schoolklassen uitnodigen in de kerk ‘Ask me anything traject’.
— locatieteam Bergkerk: open dag voor mensen die in de omgeving van de kerk
wonen om elkaar te ontmoeten.
— van een kerkbladbezorger: ik breng maandelijks de kerkbladen rond bij vaste
adressen, maar ik ken ze niet allemaal. Ik zou best zo nu en dan bij iemand
aan kunnen bellen om kennis te maken, om even een praatje te maken.
— kunstgalerij Bergkerk: workshop creatief schilderen.
— locatieteam Maranathakerk: ‘Zinnige kost’, diner met gesprek voor 40-min.
— jeugdraad: maand van het jeugddiaconaat
— zet een ideeënbus in de kerk: voor al uw goede ideeën voor de kerk/het gebouw/de dienst. Ook voor briefjes met: dit lied zou ik graag weer eens willen
zingen!
— en ook een mooie tip: stimuleer gemeenteleden eens van taak te wisselen!

Ordenen
4. Hoe verder: dit en veel meer is er gezegd. Wat nu gebeuren moet is:
— alles wat binnen is echt eens even ordenen, alle actiepunten indelen naar de
uitgangspunten uit de beleidsnotitie. Zo zien we wat we doen, wat we graag
op willen pakken en zo worden ook witte plekken zichtbaar. Gelet op menskracht en mogelijkheden kan het ook betekenen dat we soms zullen moeten
kiezen bepaalde dingen te schrappen of niet te doen. Niet alles kan/hoeft
tenslotte. Dit ordenen is een mooie klus voor de tijd tussen Pasen en startzondag. Een kleine commissie is gevormd.
— het moderamen heeft als taak een en ander te monitoren: zorgen dat de aangeleverde ideeën niet in een la terecht komen. Dit betekent niet dat het moderamen alles gaat doen ;-). Daarnaast: groepen/commissies, die met hetzelfde bezig zijn/willen zijn, indien nodig met elkaar in contact brengen. Goede
ideeën met elkaar delen.
— taak moderamen/kerkenraad ook: zorgen dat er ruimte blijft voor eventualiteiten. Zorgen dat niet alles dichtgetimmerd zit.

Jaarthema
. Meteen:
— in 2017-2018 aan de slag met het jaarthema ‘Leven met verschil’. Wordt nader
uitgewerkt/gemeentebreed. In bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten en
in diensten.
Goede ideeën voor een volgend jaarthema zijn welkom.
— start werkgroep Groene Kerk/duurzaamheid. Met de intentie: ons aan te
sluiten bij de Groene kerken beweging in Nederland.

Uit de
kerkeraad
Een aantal zaken vanuit moderamen en kerkeraad.
Algemene Kerkeraad
Op maandagavond 1 mei is het hele
team van kerkelijk werkers en predikanten uitgenodigd voor de vergadering van de Algemene Kerkeraad van
de Haagse Protestantse Gemeente.
Om over en weer te spreken over wat
ons bezighoudt.

Uit de locaties
Cantor-organist Arjan de Vos is op
zondag 23 april uitgezwaaid in de Maranathakerk. In de komende tijd staat
deze vacature op de agenda.

In de afgelopen tijd zijn in beide locaties diverse mensen bevestigd in het
ambt. Dat is een hoopvol gebeuren.
En ook bij andere taken/functies zijn
er altijd weer mensen die (op-)nieuw
beginnen. We wensen al die ‘nieuwe’
mensen alle goeds toe bij hun werk.

Talentenjacht
En natuurlijk blijven wij – gemeentebreed – op zoek naar talenten in ons
midden. Blijvend kunt u op het formulier ‘Ons kent ons?’ invullen wat u
graag doet, waar je goed in bent of plezier in hebt, wat u zou willen bijdragen
aan het gemeente-zijn. Of meld het de
scriba.
De kleine commissie die hier achter zit, zal ongetwijfeld nader van zich
laten horen. We overwegen ook met
regelmaat vacatures in het licht te zetten als ‘vacature van de maand’.

Groene kerk
Op zondag  maart is een werkgroepje gevormd dat zich bezig gaat houden
met duurzaamheid en groene kerk.
Ook daar gaat u meer van horen.

Gemeentevergadering
Op zondag 2 april is de gemeente na
de gezamenlijke dienst bijgepraat over
het vervolg op de beleidsnotitie. In
deze wijkkrant leest u daar meer over.

Volgende vergaderingen

Stug doorgaan
6. En verder: stug en gedreven doorgaan, hou de beleidsnotitie op de keukentafel - en doe wat je hand vindt om te doen. En wat betreft alle grotere acties/
plannen: wordt vervolgd (zie punt 4).
Namens de commissie die bovenstaande heeft opgesteld,
ds. Martine Nijveld

Het moderamen vergadert weer op
maandag 1 mei, maandag 29 mei en
donderdag 6 juli.
De kerkeraad vergadert op maandag 22 mei.
ds. Martine Nijveld, voorzitter kerkeraad

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 1

Ontwaken
Wat bepaalt ons leven? Is het mode, zijn het trends, is het ’t vele
dat zich aan ons opdringt? Is het ons karakter, zijn het onze genen, zijn het de omstandigheden?
Voor je het weet word je geleefd, valt je leven samen met het
lot, bestaat je leven uit koetjes en kalfjes, tijdverdrijf, bezig zijn
met onbenulligheden, slaapwandelen, onvrijheid.
Maar door Pasen weten we toch dat het leven opstaan en wakker en waakzaam zijn is?! Dat ons leven niet meer beheerst
wordt door duisternis, maar door het licht, waardoor we kunnen zien waar het in het leven om gaat? Een licht op ons pad,
een weg om te gaan, waarmee we onze natuur, ons karakter
en de omstandigheden kunnen overstijgen tot een ongekende
vrijheid!?
Hoe kunnen we wakker worden en wakker blijven?
We kunnen op twee manieren ontwaken: Van bovenaf of van
onderop.
Van bovenaf gebeurt het door bovennatuurlijk ingrijpen van
Godswege, zoals we de opstanding kunnen zien. Maar wonderen, dat blijkt vaak in verhalen in de bijbel, leiden niet automatisch tot een verandering van onze natuur. We blijven al
te afhankelijk, wachtend en afwachtend. Totdat we de Geest
krijgen, een vuur dat nooit meer dooft.
Hoe krijgen we de Geest?
Daar kunnen we zelf wat aan doen. Door God duurzaam te
zoeken en ons leven af te stemmen op zijn bedoelingen: blijvend de Geest inademen (door studie, rituelen, bidden en vieren) en uitademen (door een goed, verantwoordelijk leven te
leiden).
Dit is het ontwaken van onderop, dat ons echt verandert. Het
maakt ons meer en meer tot wakkere en heldere mensen, die
de zin en opdracht van het leven kennen en daarmee leven.
Klaas Bruins

Juna gedoopt met
liefdevolle raad

Wij gedenken

Predikanten
op Kirchentag

Emma Peters
Op 21 februari is in alle stilte in haar vertrouwde omgeving op 88-jarige leeftijd
plotseling gestorven Emma Josephine Sonja Peters-van Maanen. De jaren in
Nieuw-Guinea zijn voor haar van grote betekenis geweest. Vlak voor haar overlijden heeft ze de interviews over haar tijd in Nieuw-Guinea kunnen afronden.
Sonja zocht in haar leven steun bij God, zijn nabijheid ervoer ze. Dankbaar voor
wie ze was, is ze in de kring van familie begraven op de begraafplaats in Laren,
waar ook haar man begraven ligt. (ss)

Cornelia Hoekzema
Op 7 maart is op 84-jarige leeftijd overleden Cornelia Woutera Westra-Hoekzema.
Boven de rouwkaart staat:
‘Omdat er Liefde is bestaat er geen voorbij / In alle eeuwigheid / Ben jij’.
Waar Lia Westra-Hoekzema in het verleden, samen met haar dochters, een
betrokken bestaan had in de Maranathakerk, was dat in later jaren in alle stilte.
Waar geloof en kerk een andere plaats in het leven kregen, bleef de Maranathakerk toch een vertrouwde en gekoesterde plek in het leven, van waaruit ze begraven wilden worden. (ss)

Edu Kal
Op 16 maart overleed Eduard Charles Kal, echtgenoot van Truus Kal-Pijl.
Edu Kal werd geboren in Indonesië en kwam op 11-jarige leeftijd met het oog
op zijn verdere opleiding naar Nederland. Hij zocht én vond in dit nieuwe land
een thuis: klassieke muziek bood hem een leven lang onderdak en grond onder
de voeten. Betrokken was hij bij kinderen en kleinkinderen, met Truus was hij
meer dan vijftig jaar in liefde verbonden. Samen maakten ze vele mooie reizen.
Met passie werkte hij veertig jaar lang bij de Rijksgebouwendienst.
Een zachtaardig mens was hij. Vriendelijk, gastvrij. Een buitenmens.
Kerkelijk was de Bergkerk (eerst: Opstandingskerk) zijn thuis. Edu was er
ouderling en zong er in de cantorij. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in
Uitzicht. Waar Truus, vlakbij wonend, mede zorg voor hem kon dragen.
Bij het afscheid hoorden we onder andere psalm 84, met de tedere woorden
over mus en zwaluw, die een huis vinden bij de Eeuwige. We gedenken Edu in
dankbaarheid. (mn)

Ina Voskamp
Op 9 april is na een kort en intens ziekbed overleden Ina Voskamp-Potter. Ze is
8 jaar geworden. Nog geen drie weken voor haar overlijden werd ontdekt dat ze
nierkanker had met uitzaaiingen. Ze wist dat ze niet lang meer te leven had. Tot
voor de diagnose leek er, behalve een griep die niet wegwilde, niets aan de hand.
Ina is een aantal jaren geleden naar de Bergkerk gekomen, nadat de Bethelkerk
gesloten was. Ze voelde zich thuis in de Bergkerk. We kenden haar als een rustige, innemende gelovige vrouw. En zo was ze ook in de Bethelkerk gekend.
Op 14 april hebben we afscheid genomen van haar met de tekst: ‘Van waar
komt mijn hulp, mijn hulp komt van de Heer.’ (ss)

V

an woensdag 24 tot en met
zondag 28 mei vertoeven uw
predikanten met een groep
gemeenteleden op de Evangelische
Kirchentag in Berlijn. Tijdens deze
dagen is onze collega Sity Smedinga
onze vervangster.
Na onze terugkomst zullen wij uitgebreid over onze belevenissen op de
Kirchentag berichten. Waar en wanneer dat zal gebeuren, staat nog niet
vast. U zult daar op tijd van horen. (ds.
Axel Wicke).

Vrouwencafé
in Bethel

O

p zaterdag 20 mei (dit keer
dus niet op de laatste zaterdag van de maand!) is er
weer vrouwencafé in Bethel. Thema
is dit keer: ‘spiegeltje, spiegeltje aan de
wand’ – over ouder worden en de seizoenen van het leven…
Alle vrouwen, van welke leeftijd
ook, zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen! Tijd: 1 tot ca. 17
uur.
Begeleiding: Margriet den Heijer
(070) 360 67 07, margriet@betheldenhaag.nl en ds. Martine Nijveld.

Verhalen over
verjaardagen

O

ver verjaardagen weet bijna
iedereen verhalen te vertellen. Over onze eigen jaarfeesten of over die van anderen. Denk
aan leuke of juist gekke feestjes, dit
geweldige of dat abjecte cadeau, aan
verrassingsbezoeken en dierbaren die
jammer genoeg niet verschenen. Van
harte welkom bij dit Verhalencafé, of
u nou zelf een verhaal meeneemt of
komt om naar anderen te luisteren.
Vrijdag 12 mei, 15-17 uur, Bethel.

Japanse ﬁlm in
BethelBuurtBios

N

O

p zondag Oculi, 19 maart, de derde van de veertigdagentijd, brachten
Elise Sluiman en Daniel van der Hoeven hun acht maanden oude
dochter Juna naar de dienst in de Maranathakerk om haar te laten dopen. Een onverwacht cadeau voor onze gemeenschap, aangezien zij eerder bij een
buurtgemeente, de Valkenboskerk, stonden ingeschreven. Tijdens een cantatedienst, waarin Elise Sluiman in het orkest meespeelde, ontstond het idee om als
gezin bij ons lid te worden en Juna in de Maranathakerk te laten dopen.
Als dooptekst hebben Elise en Daniel voor een prachtig-concreet, klein advies van de apostel Paulus gekozen: ‘Alles wat u doet, moet u met liefde doen’
(1Kor 16:14). Geen ander vers uit de Bijbel kon daaraan tippen, vonden ze, want
als er in alles in je leven, groot en klein, liefde zit, dan zal het een gelukkige levensweg worden. Zeker, voeg ik dan als dominee toe, als je bedenkt, dat bijbels
bezien, altijd God zelf in de liefde zit.
Van harte hebben wij Juna en haar ouders in onze gemeenschap welkom geheten en wensen wij hen in alles de zegen van God en veel liefde toe.
Ds. Axel Wicke

SOCIALE BEGELEIDING VAN OUDEREN

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

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

Heerlijk wonen in uw eigen vertrouwde wijk. Dat is genieten. Maar wellicht kunt
u wel wat hulp gebruiken. Een steuntje in de rug. Met Florence Thuis heeft u
ADVIES, ONDERSTEUNING EN ZORG altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.
Wij bieden:
• Sfeervolle restaurants en grand café`s
• Servicepakketten met kortingen op
diverse diensten
• Gezellige activiteiten en welness
• Thuiszorg en alarmering
• Spreekuren huisverpleegkundigen
• Ondersteuning en bemiddeling
• Comfortabele huurappartementen,
wonen met en zonder indicatie
• Dagopvang
• 24-uursopvang
• Kleinschalige verpleeghuiszorg
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VRAGEN? WIJ HELPEN
U GRAAG VERDER!
Woonzorgcentrum Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T 070 - 754 55 66
Woonzorgcentrum Duinhage
De Savorin Lohmanlaan 202
T 070 - 754 16 66
Woonzorgcentrum Dekkersduin
Campanulastraat 6
T 070 - 754 55 66

ausicäa Of The Valley Of The
Wind (Japan 1984, 107 minuten) is een van de beste en
meest geziene anime aller tijden. Op
een post-apocalyptische aarde voert
een jonge prinses strijd tegen een ander koninkrijk dat een giftig bos vol
gemuteerde insecten wil uitroeien.
Nausicäa weet echter, dat milieuvervuiling het eigenlijke probleem is…
Vrijdag 12 mei, 20 uur, Bethel.

Christendom
in China

W

aarom kiezen zoveel Chinezen voor het christendom, een godsdienst die
in Europa op z’n retour lijkt? Kerken
in China groeien en bloeien. Oud-predikant dr. Bas Plaisier uit Den Haag
vertelt daarover. Hij heeft enkele jaren
in China gewoond en gewerkt.
Woensdag 17 mei, 14.30-16.30 uur.
Maranathakerk.

Vakantie pastor
Van 2 tot 8 mei heeft ds. Martine Nijveld meivakantie. Indien nodig zullen
de collega’s vervangen.

Rond de diensten
in beide kerken
Cantatedienst – 14 mei – Maranathakerk
Dit keer voert Musica Poëtica de Bachcantate ‘Ihr werdet weinen und heulen’
uit. Een cantate bij Johannes 16:20. Over verdriet dat in vreugde zal veranderen.

Meditatieve wandeling
Op zondag 14 mei is er opnieuw een meditatieve wandeling. Dit keer starten we
bij de Bergkerk en zoeken we de stilte in de duinen. De wandeling zal een ruim
uur duren. De deelnemers krijgen een tekst aangereikt om ‘op te kauwen’. Er is
gelegenheid om gedachten uit te wisselen met wandelgenoten. Na afloop is er
koffie & thee in de kerk.
Start: 16.00 uur. Info en opgave bij ds. Martine Nijveld

Pinksteren 4 juni – gezamenlijke dienst – neem een bloem mee!
Pinksteren valt dit jaar op de eerste zondag van de maand en willen we dan ook
graag gezamenlijk vieren: in de Maranathakerk.
Pinksteren is het feest van de Geest, van inspiratie en geestdrift, van veeltalige
eenstemmigheid, van verdergaan in de geest van Jezus, van enthousiasme en creativiteit, van nieuw begin en elkaar verstaan – en van zoveel meer.
De dienst wordt voorbereid samen met de liturgiecommissie van de Maranathakerk. Nu al doen we graag de volgende oproep aan iedereen. Wilt u/wil
jij op deze feestdag één bloem meenemen in een pinksterkleur? Ruim gedacht
gaat het dan om een rode, witte, gele of oranje bloem (uit huis, tuin, berm, van
je balkon, gekocht, geplukt, gekregen). In de kerk maken we er met elkaar een
veelkleurig boeket van, zo veelkleurig en veeltalig als we zelf zijn.
Na de dienst kunnen er diverse kleine bossen van gemaakt worden, die we
dan weer door kunnen geven aan anderen (in de buurt waar je woont bijvoorbeeld). Omdat ook delen/uitstralen bij Pinksteren hoort.

Dienst voor jong en oud – Bergkerk – 2 juli
De jeugdraad wil graag een dikke streep zetten onder zondag 2 juli: dan staat een
dienst voor jong en oud op het rooster. U hoort er meer van.

Een bijzondere wandeling
Op zondag 2 juli is er opnieuw een wandeling. Dit keer is dat een interreligieuze
wandeling. De organisatie is in oecumenische handen bij pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld. We starten om 16.00 uur bij de H. Familiekerk aan
het Kamperfoelieplein. We lopen onder andere langs moskee Anware Mustafa
aan de Herschelstraat en hindoetempel Dew Mandir aan de Gaslaan. We horen
de verhalen van mensen daar en vragen hen met ons mee te lopen naar de volgende locatie. Om ook onderweg met elkaar in gesprek te zijn.
De wandeling eindigt weer in de H. Familiekerk: met koffie/thee en nagesprek.
De datum is nog onder een licht voorbehoud: maar hou het dus in de gaten!

PraatMaal over
duurzaam leven

D

e opwarming, de klimaatverandering, heeft grote gevolgen voor het leven op aarde. Alleen al daarom moeten we duurzaam gaan leven. Wat
vraagt dat van ons? Wat kan de overheid doen? En zijn wij in staat tegen
de stroom van alle niet duurzame aanbiedingen op te roeien? Gelukkig zijn er
voorbeelden om van te leren.
Deze onderwerpen kunnen aan de orde komen tijdens een ‘PraatMaal’: gesprekken aan de eettafel onder het genot van een eenvoudige maaltijd.
Het PraatMaal is op donderdag 1 juni van 18 tot 20 uur in de huiskamer van
Bethel in de Thomas Schwenckestraat 28 in Den Haag. Kosten van de maaltijd
€ 3,00.
Graag opgave bij Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl.
Het PraatMaal is een initiatief van Bethel en de Haagse Dominicus.

Erediensten mei/juni 2017
Zondag

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

7 mei
Jubilate

Ds. Axel Wicke,
Heilig Avondmaal

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

14 mei
Cantate

Ds. Tineke Veldhuizen,
Zandhoven (B) m.m.v. cantorij

Ds. Martine Nijveld,
Met Bachcantate

21 mei
Rogate

Ds. Martine Nijveld

Ds. IJjo Akkerman

25 mei
Hemelvaart

Geen dienst

Geen dienst

28 mei
Exaudi

Ds. David Schiethart

Ds. Sierd Lamsma,
Huisduinen (N-H)

4 juni
Pinksteren

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld

11 juni
Trinitatis

Dr. Paul Sanders

Ds. Erika van Gemerden,
Schrift & Tafel

18 juni

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

Ds. Martine Nijveld

25 juni

Ds. Saskia Wevers – van der Feltz,
Gorssel

Ds. Axel Wicke

2 juli

Ds. Martine Nijveld,
dienst voor jong en oud

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

Leesrooster mei/juni
7 mei
14 mei
21 mei
25 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

Jubilate
Cantate
Rogate
Hemelvaart
Exaudi
Pinksteren
Trinitatis
1e na Trinitatis
2e na Trinitatis

Jesaja 40: 26 – 31; 1 Petrus 2: 11 – 20; Johannes 16: 16 – 23a
Openbaring 14: 1 – 7 (8); Jakobus 1: 17 – 21; Johannes 16: 5 – 15
Openbaring 19: 6 – 16; Jakobus 1: 22 – 27; Johannes 16: 23b – 30
2 Koningen 2: 1 —15 (18); Handelingen 1: 1 – 11; Marcus 16: 14 – 20
Openbaring 4: 2 – 11; 1 Petrus 4: 7b – 11; Johannes 15: 26 – 16: 4
Openbaring 22: 6 – 17; Handelingen 2: 1 – 11; Johannes 14: 23 – 31a
Jesaja 6: 1 – 8 (13); Romeinen 11: 33 – 36; Johannes 3: 1 – 15
Jesaje 12: 1 – 6; (Romeinen 5: 6 – 11); Matteüs 9: 35 – 10: 15
Jeremia 20: 7 – 13; (Romeinen 5: 15 – 19); Matteüs 10: 16 – 33

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

Afscheid Johanna Reinsma

‘Altijd blije gezichten’

J

ohanna Reinsma heeft na vijftien
jaar afscheid genomen als diaken
in de Maranathakerk.
‘‘Zo, nu aan het werk!’, zei predikant IJjo Akkerman vijftien jaar
geleden tegen mij na een jaar van begeleiding in mijn rouwproces na het
overlijden van mijn man. En toen ben
ik diaken geworden. Ik heb het een
waardevolle functie gevonden, fijn
om te doen. Vooral het maken van
voorbedes in de kerkdiensten heb ik
altijd met plezier gedaan. Wel moeilijk hoor. Je bidt namens en ook voor
anderen. Ik was er soms een hele week
mee bezig.

Ook het brengen van de zondagse
bloemen is dankbaar werk. Altijd leuk
om mensen in het zonnetje te zetten.
Je ziet blije gezichten. Een andere belangrijke taak is het assisteren bij het
Avondmaal. Ik wilde dat altijd goed
doen: geen fouten maken.
Vanaf de jaren zestig kom ik in
de Maranathakerk, al vijftig jaar! In
vergaderingen heb ik altijd gezegd:
laten we er alsjeblieft voor zorgen dat
we herkenbaar blijven. Daar ligt de
toekomst. Wat mijn eigen toekomst
betreft: ik wil best nog eens invallen,
bijvoorbeeld bij een uitvaartdienst. Ik
laat de kerk niet zomaar los. Tenslot-

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

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Foto: Gamy Benjamins.
te: graag wil ik de gemeente bedanken
voor het in mij gestelde vertrouwen.’

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

2017 jubileumjaar
Wegens succes verlengd in APRIL — AANBIEDING:
• Trap stofferen incl. tapijt uit voorraad, lijm en werkloon slechts
€ 15,—per trede. Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
• Trap stofferen met tapijt niet uit voorraad: werkloon en lijm
€ 8,—per trede excl. tapijt.
Leverancier van alle bekende merken tapijt, vinyl, laminaat, gordijnen en
vitrages en overige raamdecoratie, zoals shutters. Alle raamdecoratie wordt
gratis en vakkundig gemonteerd.
Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan.

Eindredacteur
Jan Goossensen
Tel. 06 44 91 63 62
jangoossensen@ziggo.nl
Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

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

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

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

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

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

Eerst zien dan geloven

H

oe geloven mensen in deze stad anno 2017? Hoe zijn mensen die bij
gebedshuizen horen daarmee bezig en hoe kijken buitenstaanders daar
tegenaan?
Het Nationaal Toneel Jong laat het zien in drie Haagse gebedshuizen met op
locatie gemaakte voorstellingen. De serie heet: ‘Eerst zien dan geloven’. Bethel
had de primeur met zes voorstellingen in februari. In mei kunnen we voorstellingen in de andere gebedshuizen meemaken: in de Hindoetempel in Spoorwijk
van 10 tot en met 19 mei en in de Liberale Joodse Synagoge van 20 tot en met 22
mei. De afsluiting vindt plaats in het Spuitheater op vrijdag 9 juni en zaterdag 10
juni met ook een fotoinstallatie.
Kaartjes: Spuitheater, (070) 346 52 72, www.theateraanhetspui.nl.

Vrome Freule
zinvol café

O

p 11 mei staat de meest zinvolle kroegavond van de stad
op de agenda, een kerk-in-dekroegavond, om precies te zijn. Neem
als je wilt een vraag, onderwerp of artikel mee, dat je bezig houdt,. Vanaf 20
uur zit ds. Axel aan de bar en verheugt
zich op gesprekspartners en borrelgenoten.
Donderdag 11 mei, vanaf 20 u, eetcafé de Freule (Fahrenheitstraat 558).

een verbitterde, maar ook wel groteske
en grappige propagandaoorlog, vooral
gevoerd door middel van spotprenten.
Daarnaar kijkend geldt: je ziet enkel
wat je weet. Door enkele spotprenten
van beide kanten uit te leggen, zal de
zeer specifieke humor van de zestiende eeuw duidelijk naar voren treden.
Voordracht met beelden door ds. Axel
Wicke.

Wijk info
Bergkerk

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com
Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

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

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070)345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

4 – Wijkkrant Den Haag West

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

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

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

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

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

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”

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

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

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

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

Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

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

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

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

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

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
Kerkrentmeesters Maranathakerk
(ook voor bijdragen kerkmuziek)
NL94 INGB 0009 6853 30
Stichting Steunfonds Maranathakerk
NL52 INGB 0000 3125 88
Diaconie Maranathakerk

Vaste activiteiten

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

Kostenbegroting, -informatie

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

I
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Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

Wo 14,
Wo 21,
Wo 21,
Zo 25,
Wo 28,

18 u PraatMaal, Bethel
10 u Muzikale buurtkoffie, harpiste Carla Bos,
Maranathakerk
10.30 u Bijbel en krant op tafel, Bergkerk
10.30 u Rouwverwerking, Bethel
14.30 u Spotprenten van de Reformatie, Maranathakerk
11.30 u Wereldwinkel/voedselbank, Bergkerk
20 u Informatieavond Tiny Houses, Maranathakerk

- UITVAA

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

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

Juni
Do 1,
Wo 7,

Kantoor en bespreekruimte
I

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

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

Wo 10,
Do 11,
Vr 12,
Vr 12,
Zo 14,
Wo 17,
Za 20,
Zo 21,
Zo 21,
Wo 24,
Wo 24,
Zo 28,
Di 30,

10 u Muzikale buurtkoffie, jiddisch programma,
Maranathakerk
10.30 u Bijbel en krant op tafel, Bergkerk
20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
15 u Verhalencafé, Bethel
20 u Filmvoorstelling, Bethel
16 u Meditatieve wandeling, Bergkerk
14.30 u Lezing Christendom in China, Maranathakerk
15 u Vrouwencafé, Bethel
11.30 u Orgelconcert Warner Fokkens, Bergkerk
17 u Romantisch concert, Maranathakerk
10.30 u Rouwverwerking, Bethel
20 u Fik Meijer over Petrus, Maranathakerk
11.30 u Wereldwinkel/voedselbank, Bergkerk
10.30 u Geloven op velerlei manier, Maranathakerk

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

Wijkgemeente Den Haag West

Mei
Wo 3,

Telefoon

Depositoregeling (waardevast)

telefoon

070 - 3451676

070 - 355.64.27* (dag en nacht)

www.joostfvanvliet.nl
I

C

lassicus professor Fik Meijer
houdt een voordracht over
Petrus, over wie hij een boek
heeft geschreven: ‘leerling, leraar, mythe’. Na eerdere studies over Paulus
en Jezus schetst hij nu uit historische
bronnen een beeld van deze apostel.
Wie Fik Meijer kent, weet dat het een
verrassende avond wordt.
Woensdag 24 mei, 20 uur, 5 euro.
Maranathakerk.

5

00 jaar geleden luidde Martin
Luther de Reformatie in. Deze
enorme historische omwenteling
was tevens een mediarevolutie, want
net tevoren was de boekdrukkunst
uitgevonden. Daarmee begon dus ook

Agenda mei en juni

ERLAND
ED

Fik Meijer
over Petrus

Spotprenten van
de Reformatie

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

Jong Tuinen

Kopij voor het
INGB 0007 5801 75
AanlegNL92
Onderhoud
Diaconie
Bergkerk
juli/augustus nummer
uiterlijk op 12 juni
NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
zenden aan:
Bethelkapel
jangoossensen@ziggo.nl

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

