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Wijkkrant Den Haag-West

Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Indrukken Kirchentag in Berlijn

De kerk liet zich van haar beste kant zien
Zestien leden van Bergkerk,
Bethel en Maranathakerk
bezochten in Berlijn de Kirchentag. Een van hen, Henk Teutscher, blikt terug.

T

erugkijkend kan ik zeggen: het
was een zegen, verrijking en
bevestiging van de grote rijkdom van het evangelie..
Een deel van de Duitse Evangelische kerk ( de Bekennende Kirche),
kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de mening: als kerk moeten we
onderdeel van de maatschappij zijn
met de boodschap van het evangelie,
zodat zoiets gruwelijks nimmer meer
kan gebeuren. Het ging toen om verzoening en het besef mensen te zijn in
Gods schepping. Zo ontstond in 1947
de eerste Kirchentag. Sindsdien is die
om de twee jaar een ijkpunt. Mensen
worden gestimuleerd en wakker geschud.
Wij, Haagse deelnemers, ontmoetten onze gastvrouwen waar we
zouden verblijven in de Zionskirche
(de oude kerk van ds. Axel Wicke),
die daardoor ook een paar dagen
onze wijkkerk was. Na de treinreis
was er een hartelijke ontvangst met

Foto’s Gamy Benjamins
thee, koffie en ‘Kuchen’. De eerste
ontmoeting van alle deelnemers vond
plaats op diverse plaatsen in de stad,
in kerken, podia voor gedenkplaatsen
(Brandenburger Tor) en grote expositiehallen. Het thema van de dagen
was: ‘Jij ziet mij’, ontleend aan Genesis 16:13. Totaal 700.000 deelnemers

uit Duitsland en andere landen waren
aanwezig. Ook organisatorisch liet de
kerk zich van haar beste kant zien, met
een programmaboek van 576 pagina’s
met liedboek (279 blz.) van bestaande en nieuwe liederen. Niet alleen in
het Duits, maar ook in het Engels,
Spaans, Latijn, Tanzaniaans en nog
meer talen. Na de opening was het bij
allerlei podia goed toeven om met andere deelnemers kennis te maken.
Vanaf Hemelvaartsdag was er tot zondag een groot aantal aantal vaste programmapunten, in kerken en elders:
ochtendgebeden, tentoonstellingen of
andere cultuuruitingen. Er waren bij-

Ongedwongen sfeer, ruimte voor muziek
Hoe vinden nieuwelingen in
Den Haag een kerk die bij hen
past? Hieronder het verhaal
van Pieter Koster en Carolina
van den Berg. Ze kozen voor de
Maranathakerk.

denk aan het gesprek met Angela
Merkel en Barack Obama. Geen wonder dus dat we na terugkomst allemaal
enige tijd nodig hadden om weer te
landen in ons gewone leven.
Henk Teutscher

Jeugdwerk

Mooie sieraden van
oude ﬁetsbanden

I

W

ij zijn Pieter en Carolina Koster-van den Berg.
Sinds begin dit jaar komen we in de Maranathakerk en afgelopen 26 mei is hier ook ons huwelijk
ingezegend. We komen beiden niet
van oorsprong uit Den Haag. Pieter is
opgegroeid in Kollum en hier naartoe
verhuisd voor zijn studie aan het Conservatorium (trompet en directie Harmonie/Fanfare/Brassband). Carolina
is in Enkhuizen opgegroeid en heeft
in Amsterdam en Rotterdam gestudeerd (gezondheidswetenschappen
en master Health Economics, Policy
and Law).
We zijn allebei opgegroeid in de gereformeerde kerk, maar de laatste jaren
waren we niet meer actief kerkelijk betrokken. In Den Haag zijn we op zoek
geweest naar nieuwe gemeenten, maar
we vonden niet een plek waar we aansluiting vonden. Totdat we in verband
met ons voorgenomen huwelijk in de
Maranathakerk terecht kwamen. We
voelden ons welkom vanaf het begin,
de sfeer is erg ongedwongen en de gemeente heeft een diversiteit waar wij
ons bij thuis voelen. Daarnaast genieten we van de zondagse vieringen en
de ruimte voor muziek hierbij.

belstudies onder leiding van interessante mensen, zowel uit Duitsland als
uit andere landen. Er spraken ook drie
Duitse ministers, van binnenlandse
zaken, buitenlandse zaken en financiën. Een bijeenkomst die ik met nog
een paar Hagenaars bijwoonde, was
een lopende bijbelstudie bij het monument van de ‘Muur’ onder leiding
van een Zwitserse theoloog, Thomas
Schlag. Onderwerp: verzoening, opgang naar de vrede. Iedereen was zeer
onder de indruk.
Opvallend was het grote aantal
onderwerpen dat aan bod kwam. Een
kleine greep eruit. De toekomst van
de kerk; christelijke populaire muziek;
lezing met muziek en zang over het
ontstaan van de geestelijke liederen;
symfonie der culturen; ontmoetingen
met vluchtelingen; zelfbeschikking
ten aanzien van seksualiteit; verhouding christendom en islam; angst om
te leven; heersen medicijnen en de
digitale wereld over ons?; variaties in
avondmaalsviering; meer verantwoording over de politiek; een zeker Europa, een betere wereld; levensmiddelen,
je leven van de supermarkt?; een goed
leven in ouderdom; humor, geloof en
genezing.
Dit is nog maar een klein deel,

Helaas zijn we door onze drukke
hobby en werkzaamheden vaker afwezig dan we willen. Pieter is namelijk dirigent van twee fanfares in Volendam en Hattem en een brassband
in Utrecht. Daarnaast is hij actief als
koperdocent, musiceert hij bij diverse
orkesten en is secretaris van de Bond
voor Orkestdirigenten. Carolina is
werkzaam in het Erasmus MC als
adviseur patiëntenzorg en houdt zich
met name bezig met vraagstukken
rondom zeldzame aandoeningen. In
haar vrije tijd is ze actief lid bij twee
brassbands en speelt daar de bariton.
We hopen dat u/jullie via dit
stukje iets meer over ons te weten zijn
gekomen. Schiet ons vooral aan na de
dienst bij het koffie drinken als er nog
vragen zijn.
Pieter en Carolina Koster-van den
Berg

Openstelling
Maranathakerk

D

e Maranathakerk is bij wijze
van experiment in augustus
elke vrijdagmiddag tussen
14 en 17 uur open voor belangstellende bezoekers. Ze kunnen het gebouw
bekijken, een kopje thee of koffie drinken en even praten met de gastheer of
gastvrouw die aanwezig is. Een doordeweekse openstelling van de kerk was
een plan dat al langer leefde.

Diensten volgen
via internet

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

n de afgelopen maand kwamen
de kinderen van 4 tot 12 jaar weer
bij elkaar voor gezellige KidsTime
middagen. Elke keer beginnen we met
een bekertje limonade met een snoepje
of een koekje.
Yoga-workshop: tijdens de KidsTime-middag op 25 maart deed yogadocente Eugenie met de kinderen
verschillende yoga-oefeningen. Het was erg leuk. Sommige oefeningen waren
makkelijk en sommige erg moeilijk. Na afloop hadden er een paar spierpijn. Na
de yoga aten we met z’n allen slavinken, braadworst, röstie, boontjes en broccoli
met een vlaflip toe. Zowel de yoga als het eten was een succes.
Een ‘eiige’ KidsTime-middag op 12 april begon met paaseimandjes maken en
daarna paaseitjes zoeken. Met bij het eten een broodje ei en een eierwafel toe.
Creatieve KidsTime-middag: op 6 mei maakten de kinderen hele mooie sieraden van oude fietsbanden. Daarna aten we gezamenlijk pizza en kregen we ijs toe.
Speuren door de buurt: tijdens de KidsTime-middag van 24 mei moesten de
kinderen aan de hand van foto’s en een routekaart in groepjes zestien plekken
vinden. Dat was best lastig. Elke gevonden plek had een letter. Alle letters samen
vormden een zin. Omdat dit de laatste KidsTime-middag voor de zomervakantie was, werd er extra lekker gegeten.
Op 10 juni werd het seizoen afgesloten met een dagje uit. Met zestien
kinderen en leiding is er heerlijk gespeeld in de Linnaeushof. Het zonnetje scheen en de vele speeltoestellen
zijn allemaal gebruikt. Vermoeid en
met een kleurtje van de zon kwamen
we aan het eind van de middag bij Bethel terug.
KidsTime-club: ook de KidsTime-club heeft het seizoen afgesloten met een
gezellige avond. Patatjes eten en spelen in de speeltuin met alle clubkinderen en
leiding.
Tot na de zomervakantie!
Nelleke van Kooij
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Column

Moet het echt anders?
Langzaam bekruipt me het gevoel dat ik mijn leefstijl zal moeten veranderen. Terwijl ik dacht dat ik al heel bewust om ga met
het milieu en met mijn leven. Hieronder wat gedachtenflarden,
geen wetenschappelijk onderbouwt artikel.
Ben ik medeverantwoordelijk voor de plastic soep in de noordelijke IJszee?
Ik dacht dat ik al milieubewust leefde door afval te scheiden, bewust in te kopen, lichten uit te doen in ruimten waar ik niet ben,
enz. Het schokte me te lezen dat ook wij in Europa voor deze
plastic soep op grote schaal medeverantwoordelijk zijn. Het zet
me aan het denken.
De laatste weken zijn er steeds tv-programma’s over het teveel
aan zout en suiker in ons eten. Ook iets waarvan ik dacht: ik eet
toch heel gezond, ik gebruik weinig kant-en-klaar eten, enz.
Ook horen we over het verspillen van voedsel. Ik gooi bijna
nooit eten weg, koop bewust in, probeer niets te verspillen.
Al een tijdje gonst het in de maatschappelijke discussie over
wel of niet behandelen bij de diagnose ernstige kanker, over
het gesprek over voltooid leven, over mensen die zich misschien
afvragen, ben ik te duur, doet mijn leven er nog toe, of ik ben
toch maar alleen dus….
Het zijn nogal heftige onderwerpen die het waard zijn te doordenken, zowel individueel als maatschappelijk, als in de kerk.
Ben ik medeverantwoordelijk? Ja, dat denk ik wel.
Doet mijn eigen kleine bijdrage ertoe? Ja, dat denk ik wel.
Ik weet dat ik geen bergen kan verzetten, maar mijn bijdrage
is een deel van de andere bijdragen. Met elkaar kunnen we die
berg wel verzetten. We kunnen er met elkaar voor zorgen dat
de plastic soep niet groeit. Daarbij hoop ik van ganser harte
dat ze een methode vinden om al die kleine minuscule deeltjes
plastic op te ruimen. Ik denk dat we dat aan onze kindskinderen
verplicht zijn.
Waarom ben ik medeverantwoordelijk? Inderdaad, vanwege de
door God gegeven opdracht de aarde op een goede manier te
bewerken en te bewaren en omdat het een verantwoordelijkheid is naar onze kindskinderen. Hoe laten we de aarde achter
voor hen?
Veel van bovengenoemde problemen zijn nog niet op te lossen,
maar delen ervan wel. En daar kan ik op mijn manier en in mijn
leefomgeving een kleine bijdrage aan leveren. Wat we zelf kunnen doen, is geen druppel op een gloeiende plaat.
Ik geloof dus inderdaad dat het kleine ertoe doet! Het zou weleens zo kunnen zijn dat we met elkaar onze leefstijl nog meer
moeten veranderen om de aarde verantwoord te bewonen en
te bewerken.
Sity Smedinga

Inter religieuze wandeling

O

p zondag 2 juli begeleiden pastor Duncan Wielzen en dominee Martine Nijveld een interreligieuze wandeling.
We beginnen met een rondje door de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29). Daarna gaat de wandeling naar de Anware Mustafa moskee aan de
Herschelstraat 21 en naar hindoetempel Dew Mandir aan de Gaslaan 72. We
ontmoeten mensen van moskee en tempel en horen hun verhalen. Vervolgens
wandelen we samen naar de volgende locatie. Tijdens deze wandeling gaan we
verder met elkaar in gesprek. Een moment van bezinning houden we in het Stiltecentrum van woonzorgcentrum Jonker Frans (Newtonplein 100). Daar hebben symbolen van de diverse religies hun plek gekregen. De wandeling eindigt
weer in de H. Familiekerk met koffie/thee en nagesprek.
Verzamelen: vanaf 15.45 uur bij de H. Familiekerk (ingang pleinkant). Start
van de wandeling 16 uur. Afsluiting in H. Familiekerk rond 18 uur. De wandeling zelf duurt ongeveer 60 minuten.
Deze wijkkrant komt vlak voor deze zondag uit, maar informeer gerust of u/
jij nog aan kunt haken. Opgave kan bij pastor Duncan Wielzen, 06 28 32 75 71;
dr.wielzen@p4ev.nl en bij ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24 of 06 16 73 37 42;
me.nijveld@ziggo.nl
Ds. Martine Nijveld
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Uit de kerkeraad
Wijkkrant:
wisseling van de wacht
Dit is de laatste wijkkrant die gemaakt
wordt onder het oplettend oog van Jan
Goossensen. Een tijdje geleden gaf Jan
aan dat hij met het eindredacteurschap van de wijkkrant wilde stoppen.
Daarmee nemen we afscheid van een
deskundig en ervaren eindredacteur.
We willen hem dan ook heel hartelijk
danken voor al zijn aandacht, inzet
en tijd. Als eindredacteur zat Jan bovenop de actualiteit, zette hij diverse
lijnen uit, spoorde hij aan kopij te leveren en had hij een scherp oog voor
taal en alles wat daarbij hoort. Het resultaat was steeds een goed verzorgde
wijkkrant.
Gelukkig zijn er twee mensen
gevonden die het werk van Jan over
willen nemen: Marinus van Kooij en
Marieke Smits. Zij hebben ondertussen een goed gesprek met Jan gehad,
waarin allerlei kennis overgedragen is.
Samen met Herman Hartman (opmaak) vormen Marinus en Marieke
een nieuw team om van de wijkkrant
elke keer iets moois te maken. We wensen hen veel vreugde toe bij deze klus.
Dat betekent ook dat er een nieuw
adres is waar alle kopij heen kan. U
vindt het in dit nummer. Overigens
blijft Jan wel actief als (zoals we dat
dan noemen) ‘correspondent Maranathakerk’. Ook de Bergkerk heeft een

Afschaffing
slavernij

D

e Haagse Gemeenschap van
kerken nodigt u uit voor het
herdenken van 154 jaar afschaffing slavernij in Suriname, op
Curaçao en de Nederlandse Antillen
en het feestelijk vieren van een gedeelde toekomst in vrijheid. Bewust van
ons verleden slaan wij in het heden
de handen ineen om gezamenlijk de
toekomst in te gaan als vrije mensen.
Deze dienst wordt gehouden in de
Heilige Familiekerk, Kamperfoelieplein 29: op zaterdag 1 juli om 11.00
uur. Aan deze herdenkingsdienst
wordt meegewerkt door de koren Afimo en VocAnimo.

Muzikale
buurtkoffie

D

e muzikale buurtkoffie in
de Maranathakerk gaat in
de zomermaanden gewoon

door.
Cabaretduo ‘ De Twee Vliegen’, bestaande uit Greetje Jansen & Hilde ter
Laak, brengt 5 juli humoristische sketches en liedjes. Ook stadstroubadour
Martijn Breeman verzorgt een deel
van een programma met romantische
en ontroerende kleinkunstliedjes.
Op woensdag 2 augustus komt
duo Arie Spaans en Jille van der Veen
met nostalgische tophits uit de jaren
zestig.
De ochtenden zijn van 10 tot 12
uur. Toegang en koffie zijn gratis. Na
afloop wordt een collecte voor de onkosten gehouden.
Beide concerten maken deel uit
van de succesvolle serie Zomerstek:
gevarieerde muziekuitvoeringen en
andere activiteiten in de zomermaanden.

correspondent: Edwine Muller-Buschman.
De correspondenten houden in
het oog over welke activiteiten het de
moeite waard is, vooraf of achteraf,
een stukje te schrijven.

Afscheid ambtsdrager
Op zondag 18 juni zal Helga Vermaas
voor het laatst ouderling-eredienst
zijn. Haar termijn liep tot begin 2017,
maar ze heeft nog een half jaar langer
dienst gedaan. Helga heeft deze taak
in de eredienst steeds met veel vreugde vervuld – met gevoel voor taal, met
liefde voor teksten, met grote zorgvuldigheid. Dank!

Jaarthema ‘Leven met verschil’
Voor het seizoen 2017-2018 kiezen we
ervoor te werken met het jaarthema
‘Leven met verschil’. Een thema dat
in verschillende activiteiten en diensten zal oplichten. Hoe leven we met
alle verschillen in onze samenleving?
Hoe gaan we om met alle verschillen
tussen mensen, manieren van leven en
geloven? In de wijkkrant van september leest u meer over (het waarom van)
dit thema!

Wijkkrant september

vol staan met bijzonderheden over het
(eerste deel van het) nieuwe seizoen.
Veel activiteiten en diensten zullen
cirkelen rond het jaarthema ‘Leven
met verschil’. De eerste zondag van
oktober gaan we met dit thema aan de
slag. We maken er zo met elkaar een
begin mee: een startzondag met diverse manieren van musiceren en zingen, waarin we ook samen de maaltijd
vieren. Deze dienst wordt voorbereid
door de werkgroep ‘Anders Vieren’.
Vorig jaar was de startzondag op
de eerste zondag van september. Dat
had als nadeel dat het viel in het drukke bazaarweekend. Dit jaar vieren we
de start daarom een maand later op
zondag 1 oktober. Dat heeft weer als
nadeel dat het wat laat is, maar als
voordeel dat we er zo alle aandacht
aan kunnen geven. Natuurlijk is er
ook vóór de startzondag al van alles te
doen: denk alleen al aan de bazaar op
vrijdag 1 en zaterdag 2 september in de
Maranathakerk.

Volgende vergaderingen
Het moderamen vergadert weer
op donderdag 6 juli en donderdag 7
september.
Een goede zomertijd gewenst,
ds. Martine Nijveld (voorzitter
kerkeraad)

De wijkkrant van september zal ook

Tineke Veldhuizen op moederdag

Een open hart voor iedereen
die we tegen komen
Ds. Tineke Veldhuizen is weer voor even terug op vertrouwde
grond, in de Bergkerk waar ze jarenlang werkzaam was. ‘Het voelt
als een beetje thuiskomen’, aldus Tineke en dit geldt ook voor de gemeenteleden die haar jaarlijkse gastpredikantschap zeer waarderen.

H

et is 14 mei, moederdag. Voor de kinderen de dag om hun moeder te
verwennen. Tineke sluit hierbij aan door hun te vertellen over het versje dat ze vroeger voor haar moeder zong, stijf rechtop met de handen
op de rug. Als onze spontane kinderen haar niet begrijpend aankijken, zet ze
het liedje in, wat tot hilariteit leidt. Voor sommigen een feest van herkenning.
Tineke deelt kaarten uit met een geschreven wens voor de moeders. De kinderen completeren het door er in de kindernevendienst een mooie tekening bij te
maken.

Dilemma van alle tijden
Tineke belooft ook ons een echte moederdagpreek. Een preek, waarin Maria het
moederschap heeft mogen ervaren in haar relatie met haar zoon Jezus. In het lied
dat we zingen, staat in het tweede couplet: ‘Zij ziet de jongen weggaan, hij zoekt
een nieuw verband, ze zal niet in de weg staan.’ Hoe moeilijk is dat! Het is het
dilemma van alle tijden. De kunst van het kunnen loslaten door de ouders en het
noodzakelijke losmakingsproces van de kinderen. Uit de symbolische verhalen
over Maria en haar kind Jezus lezen we dat dat niet altijd soepel verliep.
Tineke noemt als voorbeeld bijbelverhalen als de twaalfjarige Jezus in de
tempel en de bruiloft in Kana. In het eerste verhaal weerlegt Jezus de uitingen
van angst en zorg over zijn verdwijning met: ‘Wist u dan niet dat ik in het huis
van mijn Vader moest zijn?’ Naar Jozef toe de duidelijke boodschap: ‘U bent
mijn vader niet.’ Jezus neemt dan al afstand van zijn ouders in gedrag en taal om
de weg te gaan als Zoon van God.
Op de bruiloft in Kana spreekt hij Maria aan als vrouw in plaats van moeder.
Tot aan het kruis blijft het loslatingsproces en het losmakingsproces voor Maria
een pijnlijk gebeuren. Als Jezus aan het kruis zijn leerling Johannes en Maria
aanmoedigt om elkaar als moeder en zoon te omarmen zegt hij eigenlijk: ‘Zorg
voor elkaar zoals een moeder en een zoon.’
Tineke eindigt met de oproep aan ons allen de kring van naasten uit te breiden tot de kring van de geloofsgenootschap en nog wijder tot alle mensen van
de wereld. Een mooie wereld waar we allemaal broeders en zusters zijn omdat
‘God ons aller Vader en Moeder’ is. Zo gaan we naar huis, naar onze allernaasten, maar met een open hart voor een ieder die op ons pad komt.
Edwine Muller

Dienst voor Jong & oud
met ‘warme harten’

W

ij, van Rondje Zondag, hebben ons de afgelopen tijd bezig gehouden met de Zeven Werken van Barmhartigheid. En de achtste van
paus Franciscus: zorg voor de schepping. Veel van deze werken vonden wij te abstract, dus hebben we ze vertaald naar nu. Doordat ze actueel zijn,
zijn ze makkelijker in praktijk te brengen.
Wij weten dat er binnen onze kerken al veel ‘warme harten’ zijn, die deze werken van barmhartigheid uitvoeren. Ook dagen we u uit het deze maand net iets
anders te doen. Misschien hebt u iets altijd al willen doen. Of zou u het leuk vinden mee te kijken met iemand die iets heel anders doet? Wij zijn daarom nieuwsgierig te horen wat u doet.
Wij zouden graag een aantal van deze ‘warme werken’ verzamelen en gebruiken in de dienst op 2 juli. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan contact met ons
op: Marieke Smits, 06 49 94 67 41 of milquenl@gmail.com). Of met Nelleke
van Kooij, (070) 363 04 72, info@familievankooij.nl.
Graag zien we u bij de dienst van jong & oud op 2 juli in de Bergkerk, 10 uur.
We zijn benieuwd naar uw bijdrage!
Marieke Smits

Wij gedenken
Cathy Feijtes
Op 7 mei is op 88-jarige leeftijd toch nog plotseling overleden mevrouw Catharina – Cathy – Feijtes-Dercksen. Ze woonde in de Sleedoornstraat. Tijdens de
crematieplechtigheid hebben we stilgestaan bij Psalm 133: Hoe goed is het, hoe
heerlijk als mensen bijeen wonen, daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd.
En zo was het voor Cathy Feijtes. Ze was intens betrokken bij haar kinderen en
kleinkinderen. Bij elkaar wonen in de Sleedoornstraat was voor haar fijn en belangrijk, ze is altijd een goede buur geweest. En diep van binnen was haar diepe
verbondenheid, het wonen met God. Na een val kon ze niet meer alleen thuis
wonen. Ze had zorg nodig. Hoewel ze daar verdriet van had, wist ze dat het niet
anders kon. Maar nog voordat er een plaats in een zorgcentrum gevonden was, is
ze in de nacht van 7 mei rustig ingeslapen. (ss)

Siets Ruitenberg
Op 1 juni is op 86-jarige leeftijd overleden Sijke Adriana – Siets – Ruitenberg. In
de Bergkerk hebben we Siets gekend als stille aanwezige. Bijna elke zondag werd
ze vanuit Uitzicht opgehaald om samen met haar zus Co de dienst bij te wonen.
De Bethelkerk heeft Siets gekend als een zeer actief gemeentelid. Na haar zendingswerk in Lesotho heeft ze zich ingezet voor het zendingswerk en het werk
in de kerk.
Het verhaal van Jacob uit Genesis 28 en de zendingsopdracht uit Matteus
28 zijn voor haar van grote betekenis geweest. Met haar gaven, met haar lieve
innemendheid en haar glimlach heeft zij betekenis weten te geven aan haar eigen
leven en aan het leven van anderen.
De dankdienst voor haar leven is gehouden op 7 juni in de Bergkerk, op 8
juni is ze bijgezet in het familiegraf in haar geboorteplaats Waspik. (ss)

Cornelia Westra Hoekzema
In de vorige wijkkrant is een naam verkeerd gespeld. Het betrof mevrouw Cornelia Woutera Westra Hoekzema.

Hartelijk dank

Lieve mensen, na zes weken Hagaziekenhuis én revalidatiecentrum Mechropa
ben ik weer fijn terug in mijn eigen huis. Het revalideren van een gebroken heup
zal nu verder vanuit huis gebeuren. Het is met een rollator wel kalm aandoen.
Ik wil iedereen bedanken voor alle bezoekjes, kaartjes, bloemen en telefoontjes. Het was hartverwarmend, het heeft me zeker geholpen bij de genezing.
Met vriendelijke groet,
Greet Leeuwendal-Huisman

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

Erediensten juli / augustus 2017
Zondag

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

2 juli
3e na Trinitatis

Ds. Martine Nijveld,
dienst voor jong en oud

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

9 juli
4e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke

Ds. Martine Nijveld,
Schrift & Tafel

16 juli
5e na Trinitatis

Ds. Ineke Bakker

Ds. Sierd Lamsma,
Huisduinen (N-H)

23 juli
6e na Trinitatis

Mevrouw Sity Smedinga

Ds. Martine Nijveld

30 juli
7e na Trinitatis

Ds. Martine Nijveld

Ds. Ineke Bakker

6 augustus
8e na Trinitatis

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld

13 augustus
9e na Trinitatis

Ds. Olivier Elseman

Ds. Axel Wicke,
Schrift & Tafel

20 augustus
10e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke

Dr. Willem van der Meiden

27 augustus
11e na Trinitatis

Dr. Paul Sanders

Ds. IJjo Akkerman

3 september
12e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

Leesrooster juli en augustus 2017
2 juli
Oecumenisch: Jeremia 29: 1, 4 - 14 Romeinen 6: 3 - 11
3e na Trinitatis Luthers :
Jesaja 30: 15 - 18 (21) 1 Petrus 5: 5b - 11

Matteüs 10: 34 - 42
Lucas 15: 1 - 10

9 juli
Oecumenisch: Zacharia 9: 9 - 12
4e na Trinitatis Luthers:
Jeremia 17: 5 - 26

Romeinen 6: 16 - 23
Romeinen 8: 18 - 23

Matteüs 11: 25 - 30
Lucas 6: 36 - 42

16 juli
Oecumenisch Jesaja 55: 6 - 13
5e na Trinitatis Luthers
Jeremia 15: 15 - 21

Romeinen 7: 21 – 8: 6 Matteüs 13: 1 - 9; 18 - 23
1 Petrus 3: 8 - 15a
Lucas 5: 1 - 11

23 juli
Oecumenisch: Jesaja 40: 12 - 25
6e na Trinitatis Luthers:
Jesaja 48: 12 - 22

Romeinen 8: 18 - 25
Romeinen 6: 3 - 11

Matteüs 13: 24 – 30; 36 - 43
Matteüs 5: 20 - 26

30 juli
Oecumenisch: 1 Koningen 3: 5 - 12 Romeinen 8: 26 - 30
7e na Trinitatis Luthers:
Jeremia 3: 21 - 4: 2 Romeinen 6: 19 - 23

Matteüs 13: 44 - 52
Marcus 8: 1 - 9

6 augustus
Oecumenisch: Nehemia 9: 15 - 20
8e na Trinitatis Luthers:
Jeremia 7: 2 - 7 (11)

Romeinen 8: 31 - 39
Romeinen 8: 12 - 17

Matteüs 14: 13 - 21
Matteüs 7: 15 - 21

13 augustus
Oecumenisch: Jona 2: 2 - 11
9e na Trinitatis Luthers:
Jeremia 32: 37 - 42

Romeinen 9: 1 - 5
Matteüs 14: 22 - 33
1 Korintiërs 10: 1 - 13 Lucas 16: 1 - 9

20 augustus
Oecumenisch: Jesaja 56: 1 - 7
Jeremia 23: 16 - 29
10e na Trinitatis Luthers :

Romeinen 11: 13 - 24 Matteüs 15: 21 - 28
1 Korintiërs 12: 1 - 11 Lucas 19: 41 - 48

27 augustus
Oecumenisch: Jesaja 51: 1 - 6
11e na Trinitatis Luthers:
Daniël 3: 34 - 45

Romeinen 11: 25 - 36 Matteüs 16: 21 - 27
1 Korintiërs 15: 1 - 10 Lucas 18: 9 - 14

IIn 2017 wordt de Reformatie herdacht (1517-2017). In deze zomermaanden treft u zowel het Oecumenisch
leesrooster als het Luthers leesroosters aan.

Zangdiensten in de zomer

I

n de zomer is het vaak wat stiller. Kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, minder activiteiten in kerk, zorgcentra en buurthuizen. Mede daarom
zijn er twee zomerzangdiensten. Op 20 juli in de Bergkerk en op 23 augustus in de Maranathakerk. Beide diensten beginnen om 15 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het
zijn korte diensten waar we veel bekende liederen zingen en waar mooie muziek
klinkt. Er is geen preek. U allen van harte welkom!
Sity Smedinga

Feest van delen en
doorgeven

P

inksteren vierden we dit jaar in
de Maranathakerk met extra
muziek. We deelden druiven
als symbool van het goede land waarnaar we op weg zijn. Velen hadden
bloemen meegenomen in pinksterkleuren, waarvan na afloop weggeefbosjes gemaakt werden. Pinksteren
werd zodoende een feest van delen en
doorgeven.

Vakanties
pastores
Sity Smedinga heeft vakantie van 1 tot
en met 16 juli. Axel Wicke van 15 juli
tot en met 6 augustus. Martine Nijveld
van 7 augustus tot en met 3 september.
Er zijn altijd twee werkers van het pastoraal team aanwezig. Dat betekent dat u
bij vakantie van de één – indien nodig –
één van de anderen kunt bellen.

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij en Marieke Smits
wijkkrantdhw@gmail.com
Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl
Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Foto’s Gamy Benjamins

Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.
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Bijdrage gaat
goede kant op

Afscheid van Helga Vermaas

Ook een gebed heeft
ritme nodig
Helga Vermaas is, met enkele onderbrekingen, zo’n 27 jaar ouderling geweest in de Maranathakerk. Ze heeft nu afscheid genomen.
‘Muziek is de rode draad geweest in mijn kerkewerk. Want voor ik in 1989 ouderling werd, was ik al vier jaar lid van het kerkkoor. Als kind had ik al muzikale
belangstelling. Mijn vader speelde piano. Mijn eerste lp kreeg ik van hem: twee
pianoconcerten van Mozart. En ook Bach leerde ik al vroeg waarderen. Daarom
vind ik het een groot gemis, dat we dit voorjaar noodgedwongen met de cantorij
hebben moeten stoppen. Dat de Maranathakerk geen cantorij meer heeft, voelt
alsof er iets geamputeerd is.

Rustmoment in de week
Het is de combinatie van woord en muziek, die een kerkdienst voor mij waardevol maakt. Een rustmoment in de week, een tijd van geborgenheid, verrijking
van het leven. De kerk kan ook troost geven. Voor jezelf maar ook voor anderen.
Bidden en zingen moet je plaatsvervangend ook (juist) voor anderen doen, als zij
er zelf niet toe in staat zijn om wat voor reden dan ook. Dit zei onze vorige cantor-organist Arie Eikelboom altijd en dat zal ik nooit vergeten.
Als ouderling heb ik met veel genoegen drempelgebeden gemaakt. Alle lezingen en alle liederen liet ik door mijn hoofd gaan. Ik probeerde altijd gebeden
te maken met een mooie cadans, met herhalingen. Toch weer mijn muzikale invalshoek. Ook een gebed heeft een ritme nodig.’

I

n de Wijkkrant van april hebt u
een bericht gelezen over de Kerkelijke Bijdrage (KB) 2017. Hieronder de stand van zaken tot nu toe.
In locatie Bergkerk is de KB voor
2017 begroot op € 125.000. Toegezegd
is tot en met 12 juni € 118.531 en daarvan is reeds € 76.167 ontvangen.
In locatie Maranathakerk is voor
2017 een KB begroot van € 62.500.
Daarvan is tot en met 12 juni € 57.936
toegezegd waarvan € 35.051 is ontvangen.
Het gaat de goede kant op, denken wij. Wij danken iedereen voor de
gedane toezeggingen en betalingen.
Wanneer u nog niet hebt gereageerd,
wilt u dat dan alsnog doen ? Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Namens de kerkrentmeesters van
wijkgemeente Den Haag-West,
Karin van Beek-Dekker,
(Maranathakerk),
Joost Smits, (Bergkerk).

Wijk info
Bergkerk

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

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
vacature

”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
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

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

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

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
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)

Kostenbegroting, -informatie

Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Kantoren: Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP Den Haag
ORGA
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I
ISAT E - N
N

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Coördinator locatieteam
Vacature

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Bethel zie betheldenhaag.nl
Buurtkoffie,
di 14-16 uur, do 9.30-12 u
Computerhelpdesk, di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen, di 10-12.00 u
Kinderclub,
vrij 19-20 u
De Bron
21-30 jarigen, iedere 1e en 3de vrijdag, 21-23.30 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u.
Mantelzorg,
3e woe 13.30-15.30 u
Meditatief
avondgebed,
ma 19.30-20.15 u

- UITVAA

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

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

Vaste activiteiten

Kantoor en bespreekruimte
I

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

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

Muzikale buurtkoffie, Maranathakerk
Maranathakerk open voor bezoekers
Maranathakerk open voor bezoekers
Maranathakerk open voor bezoekers
Inleveren goederen voor bazaar, Maranathakerk
Maranathakerk open voor bezoekers
Inleveren goederen voor bazaar, Maranathakerk
Orgelconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zomerzangdienst, Maranathakerk
Wereldwinkel/voedselbank, Bergkerk

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

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

Augustus
Wo 2,
10 u
Vr 4, 14-17 u
Vr 11, 14-17 u
Vr 18, 14-17 u
Za 19, 10-12 u
Vr 25, 14-17 u
Za 26, 10-12 u
Zo 27, 11.30 u
Wo 23,
15 u
Zo 27, 11.30 u

Telefoon

Depositoregeling (waardevast)

telefoon

070 - 3451676

070 - 355.64.27* (dag en nacht)

www.joostfvanvliet.nl
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

Juli
Za 1,
11 u Afschaffing slavernij, H. Familiekerk
Zo 2, 11.30 u Orgelconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 2, 15.45 u Interreligieuze wandeling, H. Familiekerk
Wo 5,
10 u Muzikale buurtkoffie, Maranathakerk
Do 20,
15 u Zomerzangdienst, Bergkerk
Zo 30, 11.30 u Wereldwinkel/voedselbank, Bergkerk

ERLAND
ED

Wijkgemeente Den Haag West

Agenda juli en augustus

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
NL92 INGB 0007 5801 75
Onderhoud
Bergkerk
septembernummer AanlegDiaconie
uiterlijk op 15 augustus
NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com Bethelkapel

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

