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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Bloemlezing Luther en de Reformatie

Wat hebben wij hier
vandaag aan te danken?

O

p 31 oktober 1517 spijkerde
Maarten Luther zijn 95 stellingen te Wittenberg aan een
kerkdeur. Dit jaar dus 500 jaar reformatie. In Duitsland kom je onmogelijk om dat jubileum heen, dat hebben
wij op de Kirchentag en menigeen tijdens de zomervakantie daar gemerkt.
Natuurlijk, het wordt ook (wellicht
vooral) commercieel uitgemolken. De
Duitse cultuur heeft echter zoveel aan
Luther en de Reformatie te danken,
dat ze het daar ook wel móeten vieren.
Hier in Nederland is het protestantisme echter Calvinistisch gekleurd.
Onze geschiedenis verliep bij vlagen
anders, 500 jaar is wel erg lang geleden
en bovendien had Luther zeker ook
(zoals de allermeeste van zijn tijdgenoten) zeer ongure opvattingen over bijvoorbeeld de joden. Allemaal redenen
waarom dit jubileum hier als een vervan-mijn-bed – show aanvoelt. Vandaar een kleine bloemlezing, een niet
volledig overzicht over wat wij ook
hier vandaag aan Luther en de Reformatie te danken hebben:
De algemene leerplicht: Luther verankerde het karakter van het protestantisme als een religie van het woord.
Het Woord, de Bijbel, moest daarom
niet alleen worden vertaald naar de
volkstaal. Het moest ook door iedereen, niet alleen door de adel, de
priesters en monniken gelezen kunnen worden. Daarom vonden Luther
en de andere reformatoren (vooral
Philip Melanchthon heeft zich hiervoor sterk gemaakt) dat iedereen naar
school moest gaan, dat iedereen moest
leren lezen, schrijven en rekenen. Ook
al werd de leerplicht in Nederland pas
in 1900 wet, zonder de Reformatie
was het zo ver niet gekomen.
Hulp ter zelfhulp i.p.v. aalmoezen:
Ongelijkheid werd in de Middeleeuwen als God-gegeven ordening gezien,
barmhartig zijn betekende een aalmoes in de hoed gooien van bedelaars.
Luther en de Reformatie wilden dak-

loosheid en bedelarij bij de wortel aanpakken. Ze eisten dat kerk en christenen mensen op een manier hielpen
waardoor zij zichzelf hun benarde situatie uit kunnen werken, voor zover
dat mogelijk was. De reformatoren
hebben dit idee niet als enige of als eerste bedacht, maar door de reformatie
is het gemeengoed geworden.
Werk moet zingevend zijn en voldoening geven: Wat voor de ‘goede
werken’ gold, geldt ook voor werken
algemeen. De theologische verandering van de rechtvaardigingsleer had
directe gevolgen op hoe mensen over
hun werk denken. In de middeleeuwen gold werk als noodzakelijk euvel,
om je levensonderhoud en ook eeuwig

“Reden genoeg om
een Luther-bier
open te trekken!”

heil te verdienen. Door de reformatie
veranderde de motivatie voor de goede
werken en voor het werken algemeen.
Het werd uitdrukking van dank en
lof voor God. Vandaar dat wij idealiter
zeggen: ‘Het is niet alleen mijn beroep,
het is mijn roeping!’
Scheiding van kerk en staat: Luther
is degene die de scheiding van goddelijk en werelds domein, die hij van de

Haagse kerken van de vorige eeuw

W

ie nog eens een nostalgische blik wil werpen op
een verdwenen Haags
kerkinterieur, moet de presentatie
van ds. Henk Onderstal bijwonen op
donderdag 12 oktober van 15-17 uur in
de benedenzaal van de Bergkerk. Hij
geeft een lezing met in beeld gebrachte
kerken die inmiddels zijn afgebroken
of afgebrand, zijn verkocht aan andere kerkgenootschappen of dienst
doen als moskee of (diaconaal) wijkcentrum. Zijn lezing gaat alleen over
Haagse protestantse kerkgebouwen.
Vooral oudere Hagenaars zal de presentatie aanspreken, omdat zij er zijn getrouwd, hun kinderen er gedoopt zijn of
een dierbare vanuit die kerk is begraven. Kortom, een brok Haagse kerkgeschiedenis uit de vorige eeuw.
Begeleiding: Sity Smedinga en ds. Henk Onderstal

kerkvader Augustinus heeft overgenomen, theologisch naar Noord-Europa
en naar de moderniteit heeft vertaald.
Uiteraard vielen na hem de protestantse kerken helaas in oude, de staat
dienende rolpatronen terug, maar de
gedachte van de scheiding van kerk en
staat, gaat zeker (ook) op Luther terug.
De gelijkheid van man en vrouw:
Luther stelde dat het celibaat een menselijke uitvinding is en daarom niet
verplicht was voor predikanten. Door
zijn huwelijk met Katharina von Bora
werd zij tot meest bekende, geliefde én
gehate vrouw van de 16e eeuw. Maar
ook zijn studie van het Nieuwe Testament bracht Luther tot de overtuiging
dat man en vrouw gelijkwaardig zijn.
De weg naar gelijke rechten was natuurlijk nog lang, maar Luther is hem
wel op gegaan.
Individualisme, democratie en
mensenrechten: Meest fundamenteel
heeft de reformatie veranderd hoe wij
tegen de mens aankijken. Luther serveert de kerk als bemiddelaar tussen
de christenheid en God af. Hij stelt
dat iedereen zelf, als individu, voor
God staat en God ook individueel om
vergeving kan aanroepen. Ook ziet hij
de mens niet meer ideaal, als vervuller van Gods wil, maar realistisch als
zondaar, niet in staat om volledig aan
Gods wil te voldoen. Daardoor staat
niet meer het ideale collectief van de
christenen aan de basis van het denken. Nee, stapsgewijs wordt de mens
als verstandig, maar feilbaar individu beginpunt van al het theologische
en politieke denken. In het verlengde
daarvan staan het individualisme, de
democratie en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Ik geef grif toe, dat ik als Duitse
Lutheraan waarschijnlijk bevooroordeeld ben. Maar zelfs als je dat wegneemt, zijn dat toch meer dan genoeg
redenen om op 31 oktober 2017 een
Luther-bier open te trekken, vinden
jullie niet?
ds. Axel Wicke

In gesprek met
Hans Grosheide

H

ans is een vertrouwd gezicht tijdens de eredienst, waar hij na zorgvuldige voorbereiding het drempelgebed uitspreekt. Als lector leest hij het
schriftgedeelte voor, waarna de predikant uitleg geeft en de verbinding
zoekt met de wereld waarin we nu leven. Een mooi samenspel.

Op 15 oktober wordt in de Bergkerk afscheid genomen van Hans Grosheide, als
ambtsdrager met bijzondere opdracht. Maar wie is de mens achter de kerkelijke
functie en in welke mate heeft zijn maatschappelijke loopbaan zijn bijdrage aan
het kerkelijk werk beïnvloed? Tijd voor een persoonlijk gesprek bij hem thuis,
aan de rand van de duinen.
Hans toont zich een goede gastheer, oude familieportretten in de hal geven
blijk van hechte gezinsverbanden. Hans komt uit een predikantengezin, zijn vader was predikant in Schipluiden en zijn broer koos ook voor een theologische
studie. Van huis uit kreeg hij al mee: “Als lid van de kerk, moet je ook iets teruggeven”.
De maatschappelijke loopbaan van Hans start in 1954 in Den Haag, als juridisch adviseur bij de Schoolraad voor de scholen met de Bijbel, de tegenwoordige
Besturenraad. Er volgde een periode van tien jaar, waarin hij achtereenvolgens
Staatssecretaris van Onderwijs en van Justitie was. Een nieuwe uitdaging vond
hij hierna in het burgemeesterschap van Rijswijk. De laatste ambtelijke functie
die hij bekleedde, was lid van de Raad van State in buitengewone dienst (alleen
voor rechtspraak). Een mooie staat van dienst en een opsomming die hij met gevoel voor relativering en uitsluitend op mijn verzoek naar buiten brengt.
Kerkelijke betrokkenheid had zijn oorsprong in de Nieuwe Zuiderkerk, waar
hij diaken was. Na nog enige tijd gekerkt te hebben in de aula van het Vrijzinnig
Christelijk Lyceum aan de Goudsbloemlaan, werd in oktober 1965 de Opstandingskerk geopend. Vanaf 1994 tot 2000 was Hans hier ouderling. Bij de fusie
hield dit op. Vier jaar geleden werd hij gevraagd voor het ambt van ouderling met
bijzondere opdracht. Zijn keuze hiervoor heeft hij heel bewust gemaakt. Om de
toenmalige werkdruk van een beperkt aantal diakenen en ouderlingen te verminderen, werd een aantal ouderlingen voor de eredienst gevraagd. Hans heeft
toen volmondig ja gezegd en is in de afgelopen jaren ook actief geweest als voorzitter van de liturgiecommissie.
Een stukje geschiedenis in een notendop… En het vertrouwen in de toekomst
dat er altijd talenten zijn in onze Bergkerkgemeente die op velerlei gebied hun
steentje willen bijdragen aan een levende kerkgemeenschap. Belangrijke factor
van gemeente-zijn is immers het betrokken zijn bij elkaar. Bedankt Hans voor
dit open gesprek waarin je ons een kijkje in je geven gunde.
Edwine Muller

Thomas a Kempis Collectes
blijft actueel
natuurramp Azië

O

ok Nederland heeft een voorloper van de Reformatie gekend. In Oost-Nederland
woonde de mysticus Thomas a Kempis, lid van de Moderne Devotie, de
Nederlandse vernieuwingsbeweging
van kerk en maatschappij in de veertiende en vijftiende eeuw. Thomas
schreef ‘Over de navolging van Christus’, dat in zijn tijd na de Bijbel het
meest verspreide boek ter wereld werd.
Onlangs is een nieuwe uitgave verschenen. Een kenner van het leven en werk
van Thomas, Jacques Koekkoek, komt
een avond vertellen over zijn betekenis
en actualiteit.
Woensdag 25 oktober, 20 uur. Toegang 5 euro. Maranathakerk.

B

ij alle — terechte — aandacht
voor de gevolgen van orkaan
Irma in het Caribisch Gebied
en de Verenigde Staten dreigt de watersnoodramp in Azië bijna vergeten
te worden. Maar ook daar zijn, met
name in Bangladesh en Nepal, tientallen miljoenen mensen getroffen door
zware overstromingen.
Het moderamen van de Protestantse Diaconie Den Haag heeft besloten de opbrengst van de (extra)
collecten van de wijkdiaconieën ten
behoeve van de slachtoffers van de
overstromingen in Azië te verdubbelen. In onze wijkgemeente houden we
deze collecte op startzondag 1 oktober.

Twee concerten
in Maranathakerk

O

p vrijdag 20 oktober is er in
de Maranathakerk een klassiek concert door het barokorkest Musica Poëtica onder leiding
van Jörn Boysen. Aanvang 20.15 uur,
toegang € 12,50.
Op zaterdag 21 oktober is er een
concert van twee jongerenkoren.
D!vine onder leiding van Marcel van
Duijvenvoorde zingt Engelstalige moderne religieuze muziek. Het krijgt
gezelschap van een bevriend koor uit
Finland, van tien jongeren rond de
twintig. De Finnen zingen gospels en
moderne liederen. Aanvang 20 uur,
toegang 5 euro.
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Uit de kerkenraad

I

n het moderamen van september hebben we lijnen uitgezet voor de komende
tijd. Op de kerkenraadsvergaderingen van dit jaar, willen we een aantal grote thema’s oppakken. Zo willen we nadenken 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? We gaan ook in gesprek met Stek en Bethel om
nader te spreken over de relatie van Bethel en de wijkgemeente. Hoe kunnen wij
elkaar versterken? We spraken kort over de begroting: natuurlijk gaat dit financiële plaatje mee in ons denken.
De afgelopen jaar ingestelde vacature-commissie gaat werken met de ‘vacature van de maand’. Telkens zullen er andere vacatures onder de aandacht gebracht
worden. Opletten dus, want er zit vast wel eens iets voor u/jou bij (of wissel eens
van taak!).
We hebben gesproken over de websites en een goede stap gezet naar verbetering van de huidige situatie. In de nieuwe situatie willen we zowel ruimte hebben voor eigenheid (Maranathakerk, Bergkerk, Bethel, jeugdwerk) als voor gezamenlijkheid (Den Haag-West). We gaan er dit seizoen aan bouwen.
In goed overleg met cantor Christi van der Hauw-Scheele is een zgn. vrijwilligersovereenkomst opgesteld, met het oog op haar cantor zijn in onze gemeente.
Zo is de goede samenwerking nu ook formeel goed vastgelegd. Locatieteam Maranathakerk is bezig met de zoektocht naar een nieuwe kerkmusicus.
Elders leest u over de kerstviering in de Grote Kerk (kerstavond 24 december), waar collega Axel Wicke bij betrokken is. We onderstrepen dat hier graag:
er zijn veel vrijwilligers nodig! Ook voor alleen de dag zelf. Meld je/u dus aan!
Natuurlijk hopen we dat veel mensen aanwezig zullen zijn bij de startdienst
op zondag 1 oktober. 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. Het najaarsprogramma in de wijkkrant van september
stond vol met alle activiteiten. Voor wie het nog niet deed: haal het middenkatern er alsnog uit.
Het moderamen vergadert weer op donderdag 5 oktober en donderdag 2 november. De moderamenvergadering van september opende ik als voorzitter o.a.
met de woorden van een spandoek aan een kerk in de Cotswolds in Engeland:
find yourself, find friends, find faith. Met deze zelfbewuste woorden maakt deze
kerk duidelijk wat zij mensen aan wil reiken. De kerk als plek om jezelf te vinden,
vrienden en vriendinnen te maken – en om bronnen van geloof en vertrouwen
te ontdekken.
Met een hartelijke groet, ds. Martine Nijveld (voorzitter kerkenraad)

Over de diaconie
Den Haag-West

D

e diakenen in Den Haag-West zijn wekelijks betrokken bij de diensten
in de Bergkerk en Maranathakerk. Ze hebben te maken met de voorbereiding van de dienst, doen de collecte-aankondigingen, hebben een
specifieke taak bij de deling van brood en wijn en doen voorbeden. De diakenen
dragen verantwoordelijkheid bij de wekelijkse Buurtkoffie op woensdag in de
Maranathakerk, de wekelijkse maaltijden in Bethel en de maandelijkse maaltijden in de Maranathakerk, die druk bezocht worden door zowel kerkgangers
als niet-kerkgangers; geanimeerde ontmoetingen. In de vastentijd worden ‘sobere-vastenmaaltijden’ rond een gespreksthema gehouden. Zo is er een schrijfactie
voor Kerk in Actie en in september aandacht voor de Vredesweek. Met Kerst
en Pasen wordt bij bejaarden een plantje en het blad ‘Open deur’ gebracht. Ook
organiseert de diaconie voor hen jaarlijks een vrolijke dagtocht, attendeert op de
mogelijkheid van ‘vakantieweken’ middels folders en financiert mede voor een
aantal kinderen het zomerkamp.
Niet in de laatste plaats is er de binding met Buurt-en-kerkhuis Bethel (Stek).
Ook de nieuwe actie ‘Groene Kerk’ krijgt grote aandacht, een actie die er op gericht is ons bewustzijn voor een leefbare aarde voor onze kinderen in daden om
te zetten. Soms gaat het om een materiële of financiële hulpvraag, waar dan een
oplossing voor gezocht wordt.
Aan de asielzoekers is ondersteuning geboden op verschillende manieren,
praktisch via het zorgen voor een maaltijd, bedden, dekens. Later is er meegewerkt aan een rapport dat nu aangeboden is aan de wethouder, over een in onze
ogen goede regeling voor bed-bad-brood en begeleiding. Er is geld ingezameld
voor onder meer de financiering van een boot voor Munther naar Irak.
Daarnaast wordt er best veel vergaderd: diaconie, locatieberaad, kerkenraad
Den Haag-West, moderamen, algemene kerkenraad, classis en Stek.
Kortom, in het diaconale veld van vooral het dienstbaar zijn waar nodig is,
spelen we een kleine rol samen met veel andere partijen in Den Haag en verder
weg. Er zou meer kunnen, daar is ook behoefte aan. Zoals er ook grote behoefte
is aan nieuwe diakenen!
Jan Kouwenberg, mede namens de diakenen

Weer fraai resultaat
bazaar Maranathakerk

D

e bazaar in de Maranathakerk heeft begin september
weer een fraai resultaat opgeleverd. De netto inkomsten zijn
12.428 euro. Daarmee ligt deze bazaar
aardig in lijn met die van voorgaande
jaren. Van de opbrengst gaat 1.000
euro naar een extern goed doel. Dat
doel is nog niet bekend. De rest is bestemd voor de kerk.

foto’s: van Gamy Benjamins

Welgeteld 94 mannen en vrouwen
zijn bij de bazaar in touw geweest.
Vanaf de opbouw op maandag tot het
opruimen van de laatste dozen op zaterdagmiddag. Van deze medewerkers
waren er 66 afkomstig van de Maranathakerk, 9 van de Bergkerk en 19 uit
de kring van familie en vrienden.
Zoals ieder jaar was het weer een
gezellige drukte, met grote belangstelling voor de verschillende onderdelen.
De bezoekers komen uit alle delen van

Den Haag en zelfs daarbuiten. De indruk was dat het iets minder druk was
dan voorgaande jaren. Dit jaar waren
de openingstijden iets gewijzigd: de
bazaar ging op vrijdagmiddag een uur
eerder open en op zaterdagmiddag

Herinrichting
gedachtenishoek Bergkerk

I

n de liturgiecommissie Bergkerk wordt al een hele tijd over de inrichting van
de kerkzaal van de Bergkerk gepraat. Op het gemeenteberaad van 29 mei
2016 hebben wij daarover ook de gemeenteleden bevraagd en veel verschillende suggesties ingewonnen. Sinds vorig voorjaar is het Liturgisch centrum in
de Bergkerk van lieverlee aangepast.
Ook betreffende de herinrichting van de gedachtenishoek ontvingen wij
ideeën en wensen. De aanpassing hiervan heeft wel langer geduurd dan voorzien,
maar de eindfase komt nu in zicht. De liturgiecommissie is dan ook verheugd
over de grotere plank, die aan de muur is bevestigd. Hierdoor is er nu meer ruimte gecreëerd om de overledenen te herdenken. Sinds Pasen staat in het midden
van de nieuwe plank een grotere kaars, die op de zondagochtenden zal branden.
Vanaf die kaars kunt u als gemeentelid voor of aansluitend aan de dienst een
lichtje aansteken en plaatsen in de waxinelichtjes-kandelaar, die in de nis is neergezet.
Ter vervanging van het oude gedachtenisboek, dat niet goed is bijgehouden,
wordt gewerkt aan een nieuw gedachtenisboek. Hierin komen de namen van
overleden gemeenteleden. Zodra dit mogelijk is, zal dit grotere gedachtenisboek
op de plank worden geplaatst.
Mede namens de Liturgiecommissie,
Anja Drost-Born en ds. Axel Wicke

‘Het verhaal’ spelen

M

eedenkers en meespelers gezocht! Tijdens de advent en kerstviering
voor ouderen hebben we in de afgelopen jaren het bekende kerstverhaal ook uitgebeeld. Dat willen we dit jaar weer gaan doen, maar dan
iets uitgebreider, iets professioneler. Spelen zonder de tekst voor te lezen. Dat
kost iets meer voorbereiding.
Wie wil met mij meedenken om van het bekende kerstverhaal een verhaal te
schrijven, dat we kunnen spelen? En wie zou willen spelen? Dus meedenkers en
meespelers gezocht. We komen bij elkaar op 10 oktober van 10.30-12.30 uur in de
benedenzaal in de Bergkerk, de volgende data plannen we samen.
Info & opgave: Sity Smedinga (06-373 50 751; sitysmedinga@gmail.com)

twee uur eerder dicht.
Helaas moesten verscheidene medewerkers ook dit jaar weer constateren dat enkele bezoekers spullen meenamen zonder te betalen. De trucs
om een aardig voorwerp ongezien in
een tas te laten verdwijnen, zijn legio.
Maar gelukkig waren dat uitzonderingen. Met kleine prijsjes – vijftig
cent, één euro, twee euro – is ook dit
jaar weer een formidabel resultaat geboekt.
Jan Goossensen

Jeugdwerk

A

ls u dit leest is het jeugdwerk
alweer in volle gang. Na de
vakantie zijn de kindernevendiensten en ook Rondje Zondag
weer van start gegaan. Op 16 en 22
september zijn de KidsTime-middagen en de KidsTime-club begonnen.
Alles vindt plaats in ’t Valkennest in
Buurt-en-kerkhuis Bethel. Bekijk al
het jeugdwerk op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-club
De club voor jongens en meisjes van
8-12 jaar is elke vrijdagavond van 19
tot 20 uur. Er wordt veel geknutseld,
maar soms wordt er ook een spel gedaan.

KidsTime-middag
De data voor KidsTimeMiddagen,
voor kinderen van de basisschool, kun
je in je agenda schrijven: 4 en 21 oktober, 8 en 25 november, 13 december, 10
en 27 januari.

TeensTime
We gaan ook starten met een tieneractiviteit: TeensTime. Voor tieners vanaf groep 8 t/m 14 jaar. Als je in groep 8
zit mag je ook naar de KidsTime-club,
dus kan je gelijk blijven voor een gezellige TeensTime. Op de eerste en derde
vrijdag van de maand van 20-22 uur.

Zomerkamp
Ook de data voor het Zomerkamp
kunt u noteren: van 14 t/m 21 juli.
Nelleke van Kooij

2017 jubileumjaar

VERBOUWINGSOPRUIMING OP=OP

• 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

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

Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

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

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.

Henk Teutscher
zichtbare kerk

O

ns gemeentelid Henk Teutscher zou graag zien dat de
kerk een meer zichtbare en
actieve plaats in de samenleving inneemt, plaatselijk en landelijk. Hij was
dit voorjaar op de Duitse Kirchentag
en zag met blijde verwondering hoe
breed de kerk zich daar presenteert.
Hij nodigt geestverwanten uit om
over het onderwerp ‘kerk en maatschappij’ een middag na te denken.
Woensdag 18 oktober, 14.30-16.30
uur.
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Rond de diensten
in beide kerken

Erediensten oktober 2017
Zondag

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

1 oktober
16e na Trinitatis

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld, Startdienst met
Schrift en Tafel
m.m.v. diverse musici en de werkgroep
‘Anders Vieren’

8 oktober
17e na Trinitatis

Drs. Jan Greven,
Blaricum

Ds. Axel Wicke

15 oktober
18e na Trinitatis

Ds. Martine Nijveld, Afscheid en
herbevestiging ambtsdragers

Ds. Olivier Elseman

18 oktober
Woensdag

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Mw. Sity Smedinga, 15.00 uur,
Dankdag, Schrift en Tafel

22 oktober
19e na Trinitatis

Ds. Casper van Dongen

Ds. Erika van Gemerden

29 oktober
20e na Trinitatis

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

Mw. Sity Smedinga

5 november
21e na Trinitatis

Ds. Martine Nijveld,
Buurt- en Kerk-dienst

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

Startzondag
Op zondag 1 oktober vieren we de startzondag. Deze gezamenlijke dienst (in de
Maranathakerk) wordt voorbereid door de Werkgroep ‘Anders Vieren’. Op deze
dag geven we het startschot voor het jaarthema ‘Leven met verschil’. Het wordt
een feestelijke dienst vol met verschillende manieren van zingen en musiceren.
Dat kan genieten worden, maar ook zorgen voor krommetenen-momenten,
want beide dingen horen bij ‘leven met verschillen’. Heel mooi vinden we het,
dat veel muzikale talenten uit onze gemeente hun medewerking aan deze dienst
zullen verlenen. Een speciaal woord van dank aan Lieuwe de Jong (organist) en
Jorina van Bergen (lid van de werkgroep) die veel tijd in de voorbereiding gestoken hebben, de musici van muziek voorzagen en oefenmomenten inplanden!
Het zal een dienst van Schrift en Tafel zijn: als teken van verbondenheid vieren we de maaltijd. Na de dienst is er een ‘Markt van mogelijkheden’, waarop
je kunt ontdekken wat er in onze gemeente allemaal te doen is in het nieuwe
seizoen. Allerlei groepen en commissies zullen een tafeltje bemensen. Koffie en
thee worden bij deze marktkraampjes geserveerd! Dus blijf na de dienst rustig
‘hangen’ voor informatie en gezelligheid.

Afscheid en doorgaan
Op zondag 15 oktober nemen we in de Bergkerk afscheid van Hans Grosheide
als ouderling-eredienst. Margriet den Heijer en Ada Hoek hebben aangegeven
hun ambtstermijn te willen verlengen, beiden voor een periode van vier jaar;
Margriet als diaken en Ada als ouderling-eredienst. Natuurlijk zouden we graag
ook nieuwe mensen in het ambt bevestigen. Denk(t) u of jij er weleens over om
wat (anders) in de kerk te gaan doen? Neem dan contact op voor een gesprek!

Dankdienst op doordeweekse dag
Voor iedereen die behoefte heeft aan een viering door de week houden we
op woensdag 18 oktober om 15 uur een dankdienst in de Maranathakerk. We
danken voor al het goede ons gegeven! We vieren daarbij ook de Maaltijd van de
Heer. Voorganger is Sity Smedinga.
ds. Martine Nijveld en Sity Smedinga

Vrome Freule: kerk in de kroeg

H

et is een grote overtuiging
van mij dat de kerk de boer
op moet. Dat wij, tenminste
van tijd tot tijd, onze kerkmuren moeten verlaten en daarheen moeten waar
de mensen sowieso al zijn. Liefst daarheen waar mensen iets aan het doen
zijn, wat ze lang geleden nog in kerken
deden. Bijvoorbeeld bij elkaar komen om gezellig met elkaar te kletsen, wellicht
ook over serieuze(re) onderwerpen. Vroeger deden mensen dat in de kerk, op
zondag, maar ook door de week. Voor veel mensen is al tijden de kroeg de aangewezen plek om dat vandaag de dag te doen. Vandaar dat ik al een aantal jaar
de Vrome Freule organiseer, kerk-in-de-kroeg-avonden. Tijd om te kletsen, ‘de’
kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te
leren kennen. Het kan er over van alles gaan, van oppervlakkig borrelpraat tot
serieuze gesprekken met de Bijbel op tafel. Waar het om gaat: het is altijd gezellig
en het eerste rondje betaalt de kerk.
Van oktober 2017 tot en met mei 2018 komen wij elke 2e donderdagavond
van de maand vanaf ca. 20.00 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558
(tegenover de HEMA) bij elkaar. Op 12 oktober is de aftrap, van harte welkom!
ds. Axel Wicke

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

Leesrooster oktober 2017
1 oktober

Oecumenisch: Ezechiël 18:1-4, 25-32; Filippenzen 2:1-13; Matteüs 21:23-32
Luthers: Daniël 9:14-19; Efeziërs 3:13-21; Lucas 7:11-16
8 oktober
Oecumenisch: Jesaja 5:1-7; Filippenzen 2:14-18; Matteüs 21:33-43
Luthers: Baruch 2:9-15; Efeziërs 4:1-6; Lucas 14:1-11
15 oktober
Oecumenisch: Jesaja 25:1-9; Filippenzen 3:17-21; Matteüs 22:1-14
Luthers: Ezechiël 34:20-31; 1 Korintiërs 1:4-9; Matteüs 22:34-46
18 oktober
Oecumenisch: Deuteronomium 24:15-16; Matteüs 20:1-16
22 oktober Dankdag Oecumenisch: Jesaja 45:1-7; 1 Tessalonicenzen 1:1-10; Matteüs 22:15-22
Luthers: Jeremia 8:4-6.11; 9:2-4.8-9.22-23; Efeziërs 4:22-32; Matteüs 9:1-8
29 oktober
Oecumenisch: Deuteronomium 6:1-9; 1 Tessalonicenzen 2:1-8; Matteüs 22: 34-46
Luthers: Jeremia 31:31-34; Efeziërs 5:15-21; Matteüs 22:1-14

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.

herhaalde oproep
Centrale Haagse kerstavondviering in de Grote Kerk

A

ls gemeente, jeugdwerk en
voorganger hebben wij aanstaande kerst een grote, eervolle taak en uitdaging: de organisatie
van de centrale Haagse kerstavondviering in de Grote Kerk in de binnenstad. In de afgelopen jaren was dat
altijd een groot event waar zo’n 800
mensen uit heel de stad en omstreken
op af kwamen.
Voor de opzet die wij voor deze
dienst in gedachten hebben, hebben
wij uw/jouw hulp hard nodig! Aan
de ene kant hebben wij mensen nodig
om een kerstsfeer in de Grote Kerk te

creëren, maar ook voor allerlei handen spandiensten mensen nodig.
Heel concreet: een heleboel dingen moeten worden gesjouwd en
opgebouwd, denk aan stoelen, een
kerstboom, kaarsen en technische
apparatuur. Er zijn mensen nodig bij
de deuren en voor de EHBO. Na de
dienst moet ook alles weer worden afgebouwd en leeggeruimd.
Mocht je dus voor maar vooral óp
Kerstavond overdag of ’s avonds tijd
hebben, iemand zijn of kennen die
kennis op het gebied van licht- en geluidstechniek heeft of creatief is met

Wij gedenken

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

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06-51 69 84 80
en Marieke Smits,
tel. 06-49 94 67 41
wijkkrantdhw@gmail.com

Sarah Maria Johanna (Mimi) Idenburg
Op 19 augustus is op 86 jarige leeftijd overleden Sarah Maria Johanna Idenburg,
bij ons bekend als Mimi. Vroeger woonde ze op de Sportlaan, de laatste vele jaren van haar leven woonde ze in zorgcentrum Uitzicht. De afscheidsdienst is
gehouden in de haar zo vertrouwde Bergkerk. Tot vlak voor haar overlijden was
ze wekelijks aanwezig tijdens de dienst. Ook al sprak ze niet meer, ze genoot van
dat waar ze van kon genieten. In het verleden was de Pauluskerk haar thuisbasis,
waar ze zich ingezet heeft o.a. voor de diaconie. Mimi heeft een bewogen leven
gehad. In haar leven bleef ze op God vertrouwen. Als tekst boven de kaart is
gekozen: De duisternis gaat voorbij en het waarachtige lichtschijnt reeds. Mimi
voedde haar geloof met liederen en teksten die haar bemoedigden en dat deed
ze op geheel haar eigen manier. Ze zocht en vond in haar leven voedingsplaatsen. Plaatsen die haar geloof inspireerden zodat ook in de moeilijke perioden het
Licht scheen.
Sity Smedinga

kerstversieringen etc. meld je dan
graag bij ondergetekende. Aan de andere kant hebben wij heel concreet
zoveel mogelijk (oude) deurkrukken
nodig. Mocht je dus ergens nog een of
meerdere deurkrukken hebben liggen,
lever deze dan graag bij een van onze
kerken of bij ondergetekende in.
Hartelijke dank alvast!
ds Axel Wicke

Scribenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. 070-365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranthakerk: Jan Goossensen,
tel. 06-44 91 63 62,
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl

”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)

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl
Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)
Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.
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Filmvertoning
Vrijdag 27 oktober, 20 uur in Bethel: LUTHER (Duitsland / VS 2003, 124 minuten). Naar aanleiding van het 500ste Reformatiejubileum lassen wij deze speciale filmavond in. In 2003 kwam “Luther” in de bioscoop, een accuraat verteld
en puik geacteerd levensverhaal van Maarten Luther tot aan de acceptatie van de
nieuwe kerkelijke beweging door de Duitse vorsten. Zo geeft die film inzicht hoe
de Reformatie toen verliep en vooral hoe die voor de gewone mensen aanvoelde.

Zangavond
Zondag 29 oktober, 19 uur in de Bergkerk: Een vaste Burcht – Zangavond Reformatieliederen. Ook wat het ‘liedgoed’ betreft, was de Reformatie doorslaggevend,
het medium ‘kerklied’, door de gemeente mee te zingen, is een uitvinding van de
Reformatie. Vandaar dat het niet verbazingwekkend is, dat er tal van leuke, bekende en minder bekende liederen uit die tijd bestaan. Wij gaan ze op zondag 29
oktober ’s avonds in de Bergkerk samen zingen. Onder begeleiding van Warner
Fokkens, met ondersteuning van Christi van der Hauw en met een beetje historisch en theologische uitleg door ondergetekende. Van harte welkom!
ds. Axel Wicke

Herfstvakanties
Van 23 t/m 29 oktober heb ik een
week herfstvakantie. Indien nodig
word ik door mijn collegae vervangen.
ds. Martine Nijveld

Wijk info
Bergkerk

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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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

Vaste activiteiten
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
o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1
”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen
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

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

- UITVAA

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

Kantoor en bespreekruimte

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

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

telefoon

070 - 3451676

I

Wijkgemeente Den Haag West

Zo 1
10 u Startzondag, Maranathakerk
Wo 4
17 u KidsTime-middag, Bethel
Do 5
20 u Samen gedichten lezen, Maranathakerk
Vr 6
20 u TeensTime, Bethel
Za 7
12 u Openhuis Pareldag, Bergkerk
Za 7 13.30 u Openhuis Pareldag en BethelMuziekMatinee, Bethel
Wo 11 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Do 12
15 u ‘Haagse kerken van de vorige eeuw’, Bergkerk
Do 12
20 u Kroegavond met diepgang, De Vrome Freule
Vr 13
15 u Verhalencafé, Verhalen over (het leven met)
verschillen, Bethel
Vr 13
20 u BethelBuurtBios, film ‘As it is in heaven’
Wo 18 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Wo 18 14.30 u Discussie maatschappelijke betrokkenheid,
Maranathakerk
Wo 18
15 u Dankdienst, Maranathakerk
Do 19
20 u Samen gedichten lezen, Maranathakerk
Vr 20
20 u TeensTime, Bethel
Vr 20 20.15 u Concert barocorkerst Musica Poëtica, Maranathakerk
Za 21
20 u Concert twee jongerenkoren, Maranathakerk
Za 21
17 u KidsTime-middag, Bethel
Zo 22
11.30 Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Wo 25
20 u Leerhuis: schatten uit Handelingen, Bergkerk
Vr 27
20 u BethelBuurtBios, film ‘Luther’
Za 28
15 u Vrouwencafé, Bethel
Zo 29
11 u Wereldwinkelverkoop en inzameling voedselbank,
Bergkerk
Zo 29
19 u Een vaste Burcht. Zangavond Reformatieliederen,
Bergkerk

I

Tijdens de herfstvakantie gaan wij
van 15 tot 22 oktober een week mijn
moeder in Berlijn opzoeken. Mijn
collega’s Martine Nijveld en Sity
Smedinga vervangen mij.
ds. Axel Wicke

Agenda oktober

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

O

p zaterdag 7 oktober stellen
veel mensen uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt (en
nog een beetje daaromheen) hun huis
open voor iedereen die nieuwsgierig is
naar hun talenten of passies. Ook als
Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel
zetten we de deur open.
In beide huizen zal muziek klinken. In Bethel spelen tussen 13.30 en
16.30 uur buurtgenoten in wisselende
combinaties. De Bergkerk is open van
12 tot 17 uur. Naast het Haags Kleinkoor zingt onze cantorij o.l.v. cantor
Christi van der Hauw en organist Lieuwe de Jong. Daarnaast zal er orgel
gespeeld worden door gemeentelid Jan
Keuzenkamp. Henk Plantagie verzorgt een tentoonstelling met merk
lappen. Maak uw eigen route, per fiets
of lopend en neem anderen mee naar
Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel. Info: www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl

Reformatieweekend: film en zang

ERLAND
ED

Pareldag Floraen Faunawijken

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
novembernummer AanlegDiaconie
uiterlijk op 9 oktober
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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