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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
“Als je verschilt van mij, maakt dat mij niet armer, maar het verrijkt mijn leven.”

Vieren van verschillen

D

eze uitspraak van de Franse schrijver Antoine de
Saint-Exupéry vat voor mij
perfect samen wat de viering ‘Leven
met verschil’ zondag 1 oktober jl. in
de Maranathakerk bracht. Een volle
kerk, niet alleen letterlijk (meer dan
120 mensen) maar ook figuurlijk vol
van vreugde; gevierde vrijheid om te zijn wie je bent en te musiceren en zingen
met je hart. Vanaf het welkom voor allen (“van wijzen tot waanzinnigen”), tot
aan het slot met de innig meegezongen ‘vredesbede’. Wat een diversiteit aan talenten, muzikanten, voorzangers en voorgangers en meevierders in deze gemeenschap bijeen! Zo verschillend van leeftijd en achtergrond en toch, met passie en
vertrouwen samenspelend om de harmonie te vinden en te bewaren. Een spiegel
van het ware leven.
Zo kan ‘Leven met verschil’ veranderen in ‘vieren van verschillen’, daar waar
voor iedereen een plaats is aan tafel en we God vol vreugde zien in elkaars aanwezigheid. Een verrijking van ons leven.
Het was een veelbelovende start van het themajaar ‘Leven met verschil’ en ik
ga verder vol energie om hoe dan ook erbij te zijn om ‘het verschil te maken’. De
werkgroep ‘Anders Vieren’ is hier op 3 oktober alweer mee bezig, door te brainstormen over de volgende themaviering op zondag 4 maart 2018 in de Maranathakerk. Het zal zeker verschillen van deze eerste uitbundige viering, maar
hetzelfde van inzet en passie door mensen van allerlei pluimage. Een viering om
niet te missen, met of zonder kromme tenen!
Joke Kievit, lid werkgroep Anders Vieren

Opbrengst collecte
De collecte voor de slachtoffers
van de watersnoodramp in Azië,
die op zondag 1 oktober in de
Maranathakerk is gehouden,
heeft € 844,24 opgebracht.
Zoals bekend, zal de Diaconie
dit bedrag verdubbelen. J.S.

Verlicht mijn duisternis

Avondgebed met Taizé liederen

H

dat ik niet kwam op deze regenachtige
maandagavond?”.
We zingen en bidden samen. Wie
wil kan een kaarsje aansteken en zijn
gebed delen met de anderen. Voor
wie het liever tussen zichzelf en God
houdt, is er een stille tijd. Er is voor iedereen wat te halen tijdens dit serene
avondgebed. Ook ik heb wat gevonden, als ik na een klein uurtje de deur
weer uit loop. Als ik op mijn fiets stap,
bedenk ik me dat ik mijn fietslichtjes ben vergeten. Maar dat geeft niet,
want ik weet nu: de Heer verlicht mijn
duisternis!
Marieke Smits

zaal wordt verlicht. Het begint hard
te regenen. We zien bliksem en ook
de donder laat van zich horen. Alsof
Hij zegt: “Hier ben ik hoor, of dacht je
Foto: Gamy Benjamins

et lijkt donker als ik op
maandagavond Bethel binnenkom, maar al snel zie ik
tientallen kaarsjes gloeien in de grote
zaal. Bij de deur krijg ik een liturgie,
een boekje met Taizé liederen en een
klein knijplampje. Nog een beetje onwennig ga ik op de achterste rij zitten.
In de zaal is het stil. Opeens klinkt
het geluid van een toonﬂuit Zonder
dat er uitleg nodig is, beginnen we te
zingen: “Als alles duister is, ontsteek
dan een lichtend vuur”. Het lampje
komt nu al van pas.
Soms zing je in de kerk tijdens de
zondagsdienst een lied, wat veel te snel
voorbij gaat. Tijdens dit avondgebed
worden de liederen een paar keer achter elkaar gezongen, zodat je ten volle
kan luisteren naar de melodie en de
tekst écht kan begrijpen.
Na een korte lezing, zingen we “Jij
bent mijn lamp, God, verlicht mijn
duisternis”. En jawel, terwijl we zingen kleurt de lucht geel, zoals soms
gebeurt tijdens een onweersbui en de

Op zondag 17 september vierden we oecumenisch, in het
kader van de Vredesweek. In de Maranathakerk bouwden
we met elkaar een regenboog; vol met reacties op de vraag:
“Wat kun jij bijdragen aan de verbinding tussen mensen?”

Op zondag  december is er om .
uur een extra Taizé-viering in de
sfeer van kerstavond. De viering op
maandag  december komt te vervallen. Vanaf maandag  januari is
de viering weer gewoon elke maandag
vanaf . uur Buurt-en-kerkhuis
Bethel.

Vrouwencafé

H

et vrouwencafé: elke keer
weer bijzonder. Je denkt elkaar ondertussen een beetje
te kennen, maar elke keer hoor je weer
nieuwe verhalen. Zeker natuurlijk als
er nieuwe mensen binnenlopen. We
praten op zaterdag 25 november om 15
uur over de vraag ‘Ik zou weleens een
KAARSJE aan willen steken voor …’.
Informatie: Margriet den Heijer (070360 67 07; margriet@betheldenhaag.
nl of ds. Martine Nijveld (070-779 07
24; me.nijveld@ziggo.nl). Locatie:
Buurt-en-kerkhuis Bethel.

Dromen over
een Groene Kerk

H

oe groen en milieubewust zijn we als kerkgemeente? Wat kunnen
we doen? Dit jaar heeft onze wijkgemeente Den Haag-West het label
Groene Kerk aangevraagd èn gekregen tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 oktober in Amersfoort. Maar wat stelt dat label precies voor? De
werkgroep Groene Kerk Den Haag-West legt dat graag uit. Eerst houdt werkgroeplid Leen Segers een inleiding over de klimaatproblematiek en wat we daar
samen aan kunnen doen. Daarna vertelt de Werkgroep over de eerste resultaten van de nulmeting. Voor onze drie gebouwen hebben we gekeken hoe groen
en milieubewust we nu bezig zijn en waar kansen liggen en winst te behalen is.
Daarna willen we graag met u dagdromen over onze ‘groene rol’ binnen de kerk,
maar ook thuis en in onze omgeving. Donderdag 16 november, 15 - 16.30 uur in
de Bergkerk, 20 - 21.30 uur in de Maranathakerk. Graag tot dan!
Namens de Werkgroep Groene Kerk Den Haag West, Theus van den Broek,
voorzitter (-  )

Uit de kerkenraad

I

n de septembervergadering van de kerkenraad is uitgebreid gesproken over de
voorstellen voor de (vereenvoudiging van de) nieuwe kerkorde van de Protestantse kerk, over de begroting en over de zoektocht naar een nieuwe kerkmusicus voor de Maranathakerk. We kregen bezoek van onze werkgroep Groene
Kerk Den Haag-West, die ons over haar plannen informeerde. Sinds kort zijn we
als wijkgemeente West aangesloten bij het Groene kerken netwerk. In november
houdt de werkgroep een tweetal gespreksmomenten voor alle gemeenteleden!
Op het moderamen van 5 oktober hebben we positief teruggeblikt op de
muzikale startzondag. En nogmaals een dikke streep gezet onder de oproep van
ds. Axel Wicke, die medewerkers/vrijwilligers (en deurkrukken) zoekt voor de
kerstnachtviering in de Grote Kerk.
De vacaturecommissie legde het overzicht op tafel met de reacties op de in
het voorjaar gehouden enquête. De komende tijd gaan we met de reacties aan de
slag. Men had de hoop dat er meer uit zou komen, zeker omdat bepaalde zaken
dringend om nieuwe menskracht vragen (diaconie bijvoorbeeld). De zoektocht
naar o.a. nieuwe diakenen blijft dus gaande.
Op de novembervergadering van de kerkenraad willen we met elkaar in gesprek gaan over toekomstbestendig pastoraat. Hoe kunnen we in onze gemeente
het omzien naar elkaar vorm geven, rekening houdend met het feit dat de formaties van de diverse werkers zullen verkleinen of zelfs verdwijnen?!
Hier is ook een compliment op zijn plaats voor de nieuwe wijkkrantredactie.
Die draait nu een paar maanden en het resultaat is blijvend een goed en leesbaar
kerkblad: dank aan redactie en opmaak! Het moderamen vergadert weer op
donderdag 2 november en maandag 4 december. De kerkenraad komt bij elkaar
op maandag 27 november.
Met een hartelijke groet, ds. Martine Nijveld (voorzitter kerkenraad)
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Vrede door dialoog
Vrijdag 3 tot zondag 12 november 2017 is de week van de dialoog. Op allerlei plekken in het land en in Den Haag worden
zogenaamde dialoogtafels gehouden, waaronder in Bethel op
donderdagochtend 9 november van 10 - 12 uur en van 20 - 22
uur. Thema is: Samen kleurrijk. Dat sluit helemaal aan bij ons
jaarthema, leven met verschil, waarvan de eerste groep binnenkort start.
Of we dat nu gewenst vinden of niet: feit is dat we in Nederland en zeker in Den Haag, met mensen van allerlei herkomst
moeten gaan samenleven. Het is niet goed als mensen van ver
zich hier als ongewenste, tweederangs burgers voelen. Dat is
vragen om moeilijkheden. Alleen dat al is reden om hier iets
tegen te doen. Maar het raakt ook het hart van ons geloof. In
de Bijbel komt het gebod ‘de vreemdeling lief te hebben’ niet
minder dan 36 keer voor, terwijl het gebod om ‘de naaste lief te
hebben als jezelf’ slechts een enkele keer voorkomt. Kennelijk
is het voor mensen allerminst vanzelfsprekend om de vreemdeling lief te hebben en bindt ons de Bijbel het ons op het hart:
mensen met een andere herkomst zijn ook Gods mensen, evenzo beeld van God, niet minder heilig en waardig als wijzelf en
zij mogen evengoed op respect, medemenselijkheid en menswaardige behandeling rekenen. God heeft hen niet minder lief
dan ons. Daarom kunnen we hen vanuit ons geloof ook niet minder liefhebben dan onze ‘eigen’ naaste.
Dialoog is investeren in elkaar als naaste, is werken aan vrede.
Als we niet offeren op het altaar van de vrede, zullen we dat later moeten bezuren met offers op het altaar van de oorlog (A.J.
Heschel). En dan zijn we verder van huis. De vlam kan zomaar ergens in de pan slaan en als mensen eenmaal emoties als woede,
haat en wraakzucht tegenover elkaar komen te staan, dan kan
het zomaar tot geweld leiden. Daarom: ontdek de mens in de
vreemdeling - een mens zoals jij - door bijvoorbeeld het contact,
de dialoog aan te gaan met mensen die ons vreemd zijn.
Klaas Bruins

Schilderen voor mensen
met speciale behoeftes

A

ls coach voor mensen met autisme, adhd en vroegdementie en als schilder biedt Anne van Evert een schildercursus aan. Speciaal voor jou. Bij
een gewone schildercursus ervaar je wellicht dat er te weinig rekening
wordt gehouden met je speciale behoefte zoals structuur en rust.
Door te schilderen ontdek je hoe mooi het is, als je opgaat in die activiteit.
Je vergeet de tijd en de zaken om je heen. Als je dan ook nog iets maakt wat jou
raakt en je tevreden bent over je werk, geeft dat vast een goed gevoel. Je ontdekt
hoe creatief je bent en hoe mooi jij dat kan uiten op papier of doek. Een voor
jou misschien verborgen talent wordt zichtbaar. In vier keer leer je schilderen
op papier of doek met acrylverf. We beginnen als er zes deelnemers zijn. Het
vindt plaats in Bethel op maandagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur. Wat je wilt
schilderen, bepaal jezelf. Je kan kiezen voor een dier, een portret, een landschap,
het mag ook abstract zijn. Voor materialen zoals papier, verf en penselen en een
schildersezel om achter te schilderen, zorgt Anne. Zij zorgt dat je in alle rust kan
werken en helpt je bij het opzetten en verfijnen van jouw tekening of schilderij.
De kosten zijn € 80, inclusief materiaal (verf, papier en penselen). Alleen voor een
schildersdoek betaal je € 5 extra.
Vragen of opgeven kan bij Anne van Evert, voorever@casema.nl,
06-52 67 20 47

Leven met verschilgespreksgroepen

I

n het septembernummer deden we een oproep aan iedereen om mee te doen aan
een Leven met verschil-gesprekgroep. Dit in het kader van ons jaarthema! 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 samenleving, de kerk, onze
gemeente helpen als we beter met verschillen om leren gaan.
Een eerste groep begint binnenkort. Maar natuurlijk zouden we graag meer
groepen starten. De opzet wordt iets anders dan in het septembernummer vermeld werd. We laten de idee los, dat in een groep één kenmerkend verschil centraal staat. Alle bovengenoemde verschillen komen in elke groep aan de orde.
Meer info bij Axel Wicke, Sity Smedinga, Klaas Bruins, Martine Nijveld. Opgave bij één van hen of via ikdoemee@levenmetverschil.nl

Parels in de Bergkerk
Een grijsgrauwe lucht met af en toe wat motregen nodigt niet direct uit om op ontdekkingstocht te gaan,
op zoek naar parels langs de parelroute die jaarlijks plaatsvindt in de de Vogelwijk en de Bloemen-,
Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt.

T

och weten ruim 100 bezoekers
op zaterdag 7 okober de weg
te vinden naar de Bergkerk,
die net als Buurt-en-kerkhuis Bethel
is opgenomen in de parelroute. Ze zijn
geïnteresseerd in het gebouw, de merklappenexpositie en het gevarieerde
muziekaanbod. Hoewel niet in de eerste plaats, straalt bij binnenkomst ook
de uitnodigende tafel met koffie, cake
en oud-Hollands snoep een warm welkom uit. Ook de hartelijke ontvangst
door ds. Martine Nijveld draagt hiertoe bij.
Het muzikaal gedeelte start als bezoekers binnenkomen tijdens de orgelimprovisaties van Jan Keuzekamp.
Het eerste optreden wordt verzorgd
door het Haags Kleinkoor o.l.v. Hans
Jansen. Woordvoerster Jacqueline Alders legt uit dat de liederen bestaan uit
Motetten (geestelijke oude muziek,
waaronder twee negentiende-eeuwse
werken) en Madrigalen (wereldlijke

teksten, ondeugend en uitdagend).
Een gewaagde combinatie. Alle liederen in verschillende talen worden a
capella gezongen.
De Bergkerkcantorij o.l.v. Christi
van der Hauw zingt liederen uit het
nieuwe liedboek, met begeleiding van
Lieuwe de Jong (orgel). Als intermezzo
gedichten hieruit van Gerrit Achterberg en Huub Oosterhuis. Voorgedragen door twee koorleden. Twee optredens, verschillend van inhoud, met als
uitzondering het eerste en het laatste
lied, namelijk: ‘Wij moeten Gode zingen’ en het ‘Ave Verum Corpus’. De
gekozen liederen zijn voortgekomen

Parels in Buurt-en-kerkhuis Bethel

uit verschillende landen en tradities.
Een voorbeeld hiervan is het lied van
de Dakota-indianen. De solopartij van
Christi in ‘Bless the Lord, my soul’ was
ontroerend mooi.
Het Dubbelkwartet Discant o.l.v.
Agnieszka Chabowska vormt het
slot van het muzikale gebeuren. Het
bestaat uit vier vrouwen en vier mannen. Het repertoire is evenals de voorgaande koren heel divers naar inhoud
en muziekstijl. Het eerste geestelijke
lied: ‘Gloria sei dir gesungen’ wordt gevolgd door: ‘Morning has broken’, een
lied dat bijna iedereen kan meezingen,
hummen of neuriën. Het ‘Wie Tata’
(Onze Vader, Surinaams) was verrassend mooi.
Het expostiegedeelte werd druk
bezocht en begeleid door Henk Plantagie, uit wiens collectieverzameling
merklappen een keuze was gemaakt.
Uitroepen van herkenning o.a. van een
bezoekster, die ze zelf ook heeft moeten maken in haar vroege jeugdjaren.
Last but not least, wie kwamen voor
het gebouw? Veel lovende woorden
van bezoekers die de kerk nooit van
binnen hadden gezien. Een ontdekking van een verscholen parel!!
Edwine Muller

Paulus en wij:
een wereld van
verschil

O
De maandelijkse BethelMuziekMatinee maakte afgelopen maand eveneens
deel uit van de Parelroute. Hier konden de bezoekers ieder half uur kennismaken met muzikaal talent uit de buurt: instrumentalisten en zangers,
jong en oud, klassiek en modern. Gesteund door de prachtige akoestiek van
de kapel van Buurt-en-Kerkhuis Bethel presenteerden zij hun muzikale
keuze.

ver ‘Leven met verschil’ heeft
Paulus van alles gezegd wat
tot nadenken stemt. Wellicht kan dus juist ‘die vreemde Paulus’
ons bezigzijn met dit thema verdiepen.
Twee avonden gaan we met Paulus in
gesprek over zijn gedachten rond ‘outsiders en insiders’ en ‘een universeel
welkom’.
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
(me.nijveld@ziggo.nl; 070-779 07
24). Opgeven? Heel graag! Dan krijg
ik een beetje een idee of (en hoeveel)
belangstelling er is. Data: dinsdagen 7
en 21 november. Tijd: 20.00 uur. Locatie: Bergkerk.

Spelers gezocht
2017 jubileumjaar

Verbouwingsopruiming alles uit voorraad 50% korting.
• alle tapijt 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

T

ijdens de advent- en kerstviering voor ouderen op 16 december, wordt een deel uit
het bekende advent- en kerstverhaal
gespeeld. Voor het spelen van het
verhaal zijn we op zoek naar enkele
gemeenteleden die het leuk vinden
om een rol op zich te nemen. Wie wil
Herder, Engel, Koning, Jozef, Maria,
of kijker zijn? We oefenen bij voorkeur overdag. U kunt zich opgeven bij
Sity Smedinga 06-37 35 07 51 of via de
mail: sitysmedinga@gmail.com
Diensten rechtstreeks of
achteraf beluisteren:
www.kerkomroep.nl, of via de
kerkomroep app.
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Rond de diensten
Gedenken in de herfst
Op donderdag 2 november is in de H. Familiekerk aan het Kamperfoelieplein
een Allerzielenviering, een dienst om stil te staan bij de mensen ons voorgegaan,
bij de mensen die we missen, die we kort of langer geleden verloren. Dat doen
we zelf natuurlijk ook op de ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’, maar het kan
heel mooi zijn om ook déze bijzondere viering mee te maken. De mensen van de
parochie nodigen ons van harte uit erbij te zijn: om 19.00 uur. Het is tegelijk een
mogelijkheid om samen vierend de oecumene te versterken – te werken aan ‘Leven met verschil’! Voor meer info vooraf of napraten erna: ds. Martine Nijveld.

Buurt-en-kerkdienst
Op zondag 5 november (dankdag) krijgt de gezamenlijke dienst (in de Bergkerk
dit keer) de kleur van een buurt-en-kerk-dienst. De dienst gaat over vragen rond
werk en geen werk en van betekenis zijn. Hoe belangrijk is werk voor ons en
waarom? Heeft ons leven alleen zin als we ons nuttig kunnen maken, als we iets
kunnen betekenen? Of is er een diepere zin?
We kijken en luisteren, via een speciaal voor deze dienst gemaakte film, naar
wat een aantal mensen uit buurt en kerk hierover te zeggen hebben. We luisteren
naar Genesis, het lied over de schepping waarin veel van de zin, de opdracht van
het leven van de mens te vinden is. Deze dienst hebben dominee Martine Nijveld en ik samen voorbereid en ik mag de overweging verzorgen, iets wat ik een
mijn vorige baan elke drie weken heb gedaan. Ik ben zeer geïnspireerd door veel
joodse theologie die ik de afgelopen jaren heb bestudeerd en daar zal zeker wat
van te merken zijn.
We proberen de dienst ook toegankelijk te houden voor mensen die niet gewoon zijn om kerkdiensten te bezoeken. Ik hoop dat velen hier een mooie, inspirerende en zingevende dienst aan zullen beleven.
Met deze dienst wordt ook een streep gezet onder het feit dat we een gemeente zijn met drie locaties: twee kerken én het buurt-en-kerkhuis Bethel.
Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker

Dienst met cantate
Op zondag 12 november wordt in de Maranathakerk door Musica Poëtica weer
een Bachcantate ten gehore gebracht: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’.

Meditatieve wandeling
’s Middags kan er meditatief gewandeld worden. Wie wandelt mee? Een meditatieve wandeling is anders dan een andere wandeling: we gaan met elkaar in
gesprek rond levens- en geloofsvragen. Dit keer wandelen we door de stadse omgeving rond de Maranathakerk. Het jaarthema ‘Leven met verschil’ gaat in de
wandelingen als vanzelf mee! Duur van de wandeling: een uur/anderhalf uur.
Terug in de kerk is er koffie en thee. Info en opgave bij ds. Martine Nijveld (070779 07 24; me.nijveld@ziggo.nl). We starten om 16.00 uur bij de Maranathakerk.

Hans van Beek over
aanzien Den Haag

H

ans van Beek is gemeentelid van de Maranathakerk
en een van Nederlands bekendste architecten. Met zijn bureau,
Atelier Pro, heeft hij tal van markante gebouwen gerealiseerd, ook in Den
Haag. Van zijn hand zijn onder andere
het wooncomplex Couperusduin, de
nieuwbouw van de Katerstraat (centrum) en het gebouw van de Haagse
Hogeschool.
Over zijn lange carrière komt hij
een avond vertellen. Hans van Beek is
een eigenzinnig visionair. Hij draagt
de stad een warm hart toe en heeft uitgesproken opvattingen over verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het wordt een avond over
bouwen – en slopen! – in de residentie en over de schoonheid van Den Haag.
Woensdag 29 november, 20 uur, Maranathakerk. Toegang 5 euro.

Erediensten november 2017
Zondag

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

5 november
21e na Trinitatis

Ds. Martine Nijveld en dhr. Klaas Bruins Gemeenschappelijke dienst
Buurt- en Kerk-dienst
in de Bergkerk om 10:00 uur

12 november
1e v.d. Voleinding

Ds. Olivier Elseman

Ds. Martine Nijveld,
met Bachcantate

19 november
2e v.d. Voleinding

Ds. Martine Nijveld

Ds. Axel Wicke

26 november
Mw. Sity Smedinga, m.m.v. cantorij,
3e v.d. Voleinding Gedenken van de overledenen

Ds. Axel Wicke, Gedachtenis met
Schrift en Tafel

3 december
1e Advent

Ds. Axel Wicke

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk om 10:30 uur

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

Leesrooster november 2017
05 november
12 november
19 november
26 november

Oecumenisch: Spreuken 9:1-18; 1 Tessalonicenzen 2:9-13; Matteüs 25:1-13
Luthers: Ezechiël 18:1-19(24); Efeziërs 6:10-17; Johannes 4:47-54
Oecumenisch: Jesaja 48:17-21; 1 Tessalonicenzen 4:1-18; Matteüs 25:14-30
Luthers: Jesaja 48:1-11; 1 Tessalonicenzen 4: 13-18; Matteüs 24:15-28
Oecumenisch: Ezechiël 34:11-17; 1 Tessalonicenzen 4:9-12; Matteüs 25:31-46
Luthers: Genesis 18:22-33; 2 Tessalonicenzen 1:3-10a; Matteüs 25:31-46
Oecumenisch: Daniël 12:1-4; 1 Tessalonicenzen 5:1-11; Matteüs 24:14-35
Luthers: Jesaja 65:17-23; 2 Petrus 3:3-14; Matteüs 25:1-13

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.

Segbroek zorgt

H

et is belangrijk dat mensen tijdig de hulp krijgen die zij nodig hebben,
om opeenstapeling van problemen te voorkomen. De gemeente vindt
het belangrijk dat burgers elkaar helpen de weg naar goede zorg en hulp
te vinden en ook om die zorg en hulp goed te laten functioneren. Daarvoor probeert zij burgers te stimuleren om gezamenlijk zorgcoöperaties op te richten. Wij
als buurt-en-kerkhuis Bethel zijn daarvoor ook benaderd, samen met het Interreligieus Beraad Segbroek, het Intercultureel Platform Segbroek en de stichting
Dialooghuis. Na een aantal verkennende gesprekken zijn we gekomen tot een
intentieakkoord om samen de zorgcoöperatie ‘Segbroek zorgt’ op te richten. Als
organisaties signaleren we dat er nogal wat mensen zijn die de weg niet weten te
vinden in het landschap van zorg- en hulpverlening. Daarnaast zijn er dikwijls
communicatieproblemen tussen degene die zorg vraagt en de instanties die de
zorg bieden of regelen. Dat kan komen door taal- of cultuurverschillen, maar
ook door de benaderingswijze van instanties, die vanuit regels en wantrouwen
denken en praten. Daar zien we een rol weggelegd voor een zorgcoöperatie.

Wat gaat deze zorgcoöperatie doen?
Zij beschikt over vrijwilligers, vertrouwenspersonen, die goed kunnen luisteren,
bekend zijn met culturele en religieuze achtergronden. Op dit moment zijn er
al 18 actief en er worden nu 15 aspirant vertrouwenspersonen getraind. Zij vangen signalen op van mensen die zorg nodig hebben, geven voorlichting en advies,
kunnen mensen helpen om hun zorgvraag helder te krijgen en te verwoorden en
steunen mensen in de contacten met instanties. Verder verzamelt de zorgcoöperatie signalen van de leden en de vrijwilligers en gaat daarmee naar gemeente en
instanties om de zorg beter te maken.
Op dit moment zijn we behalve bezig met training, ook bezig met statuten
van de één of andere rechtsvorm (coöperatie of vereniging). Bent u geïnteresseerd
om lid of bestuurslid te worden van deze organisatie, dan hoor ik dat graag.
Klaas Bruins

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw
Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,
Fa. Klokgieters & Zn.
Kantoren: Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP Den Haag
Rouwkamers:

Telefoon

Frederik Hendriklaan 7

070 - 355.64.27* (dag en nacht)

PraatMaal:
Vitaal leven

B

ij vitaal leven gaat het niet alleen om voldoende beweging.
Het gaat ook om je geestelijke
en morele conditie. Hoe blijf je op die
gebieden vitaal? Uit welke bronnen
kun je putten? Heb je als oudere juist
geen kansen op innerlijke groei van
je geestelijke en morele conditie? Hoe
dan? Is vitaal leven dan vooral een uitdaging voor ouderen? Of moet je dat
al jong leren, zoals je ook al jong leert
dat voldoende beweging belangrijk is?
Een greep uit wat vragen die in de tafelgesprekken aan de orde kunnen komen bij de PraatMaal. Deze eenvoudige maaltijd vindt plaats op 2 november
om 18 uur in Buurt-en-kerkhuis Bethel. Kosten € 4. Opgeven kan bij
Klaas Bruins (kbruins@stekdenhaag.
nl, tel. 070-318 16 56) en Leo van Driel
(leo.vandriel@planet.nl).
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I

n december wordt er weer meegewerkt aan de schrijfactie van Amnesty International. Met het sturen van kaarten geeft u een aantal gevangenen het
zichtbare bewijs dat er mensen zijn die, waar ze ook wonen, aandacht hebben
voor hun trieste en soms uitzichtloze bestaan. Meer hierover in de volgende wijkkrant. Informatie over de activiteiten van Amnesty Den Haag kunt u vinden op
de website: www.denhaagamnesty.nl
Namens de ZWO-commissie, Marion Jongens

Vakantie

Matinee-concert

Mijn najaarsvakantie is van 5 tot en
met 19 november. In deze weken nemen ds. Axel Wicke en ds. Martine
Nijveld voor mij waar. Sity Smedinga

Op zondag 12 november a.s. in de
Bergkerk zal Warner Fokkens een matinee concert geven – orgel en vleugel.
Entree: € 9,00 Aanvang 15.00 uur.

Wijk info

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com
Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

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

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

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

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

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

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

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

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

Cantor-organist
vacature

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

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

Bethel zie betheldenhaag.nl
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
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
TeensTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 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

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

Klatteweg 7

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
2597 KA
Den
Haag
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
”WALDECK”
Oude Haagweg
THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
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Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Met krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Leerhuis: Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Praatmaal: Vitaal leven, Bethel
Allerzielenviering, H. Familiekerk
1e thema-avond Paulus en wij, Bergkerk
KidsTime-middag, Bethel
Leerhuis Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Dialoogtafel, Samen kleurrijk, Bethel
Dialoogtafel, Samen kleurrijk, Bethel
BethelBuurtBios: film Ida
Matineeconcert, Warner Fokkens, Bergkerk
BethelMuziekMatinee, Amerikaanse muziek
Mediatieve wandeling, Maranathakerk
Leerhuis Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Dromen over groene kerk, Bergkerk
Dromen over groene kerk, Maranathakerk
2e thema-avond Paulus en wij, Bergkerk
Als het leven pijn doet, Bethel
Lezing: Spotprenten Reformatie, Maranathakerk
Leerhuis Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Vrouwencafé, Bethel
KidsTime-middag, Bethel
Kerkenraadsvergadering
Lezing Hans van Beek, Maranathakerk

Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

Henri de Jong Tuinen
070 - 3451676
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Kantoor en bespreekruimte

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

telefoon

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

10.30 u
20 u
18 u
19 u
20 u
17 u
20 u
10 u
20 u
19.30 u
15 u
15 u
16 u
20 u
15 u
20 u
20 u
10.30 u
14.30 u
20 u
15 u
17 u
20 u
20 u

Vaste activiteiten
Bergkerk

Wijkgemeente Den Haag West

Wo 1
Wo 1
Do 2
Do 2
Di 7
Wo 8
Wo 8
Do 9
Do 9
Vr 10
Zo 12
Zo 12
Zo 12
Wo 15
Do 16
Do 16
Di 21
Wo 22
Wo 22
Wo 22
Za 25
Za 25
Ma 27
Wo 29

- UITVAA

Trek in een ‘bakkie’? Ga gezellig
koffie drinken in de Maranathakerk,
elke woensdag van 10-12 uur. Met bovendien op elke eerste woensdag van
de maand levende muziek.

Schrijfactie Amnesty International

Agenda november

I

Buurtkoffie
Maranathakerk

H

et zal niemand ontgaan: dit jaar wordt herdacht dat vijfhonderd jaar
geleden in Duitsland de Reformatie begon. Ds. Axel Wicke heeft een
origineel thema bedacht om hier aandacht aan te besteden. Hij vertelt een middag over een bijzonder aspect van deze omwenteling met mondiale
gevolgen. De Reformatie was ook een mediarevolutie. Dankzij de pas ontdekte
boekdrukkunst werd de godsdienststrijd ook een propagandaoorlog, die onder
andere werd gevoerd met behulp van niet bepaald subtiele spotprenten. Ds. Wicke laat voorbeelden daarvan zien en vertelt hoe deze prenten hun weg vonden in
het Duitsland en Europa van de zestiende eeuw.
Woensdag 22 november, 14.30-16.30 uur, Maranathakerk. Toegang gratis.

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)

www.joostfvanvliet.nl
I

S

inds het begin van dit seizoen
draait er een nieuwe activiteit
voor tieners in Buurt-en-kerkhuis Bethel. Met gemiddeld zo’n 8
deelnemers per avond lijkt dit initiatief aan de behoefte te voldoen. Ook
zin om te komen? Je bent welkom elke
1e en 3e vrijdag van de maand van 20
- 22 uur.

Spotprenten van de Reformatie

ERLAND
ED

TeensTime
succesvol

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
decembernummer AanlegDiaconie
uiterlijk op 13 november
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

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl
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