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Interreligieuze wandeling – een terugblik

Uit de kerkenraad
Beleidsnotitie – wordt vervolgd…

Op de gemeentevergadering van zondag 2 april hebben we een impressie gege-
ven van de actiepunten, die door diverse gemeenteleden, groepen, teams en com-
missies zijn aangeleverd als reactie op de beleidsnotitie 2016. Deze actiepunten 
zijn nu in de notitie opgenomen. Dit heeft  het document ‘Beleidsnotitie 2016 
- verwerking actiepunten’ opgeleverd. Dit document geeft  inzicht in wat de be-
leidsnotitie losgemaakt heeft  en maakt ook zichtbaar wat er ondertussen alle-
maal is opgepakt. Het is verstuurd naar de diverse commissies en raden en teams. 
Ze kunnen hun eigen punten erin teruglezen en zien wie er met soortgelijke za-
ken bezig zijn. En dan ook samenwerking zoeken.

Er staat veel in genoemd document, er is genoeg creativiteit. Maar niet alles kan/
moet. Ook daartoe is het goed om te overleggen met anderen die met soortge-
lijke zaken of doelgroepen bezig zijn. Bij het maken van keuzes, kunnen we ons 
ook laten inspireren door het jaarthema ‘Leven met verschil’.

Het document zal verder een werkdocument zijn voor moderamen/kerken-
raad en werkers. Om er geregeld bij te nemen: hoe ver is men nu? Hoe staan de 
zaken ervoor?

 
Daarnaast heeft  het moderamen een aantal punten geformuleerd, dat speciale 
aandacht vraagt.

Zo gaan we de komende tijd o.a. aan de slag met de thematiek van de forma-
ties. Sity Smedinga is aangenomen voor een periode van vijf jaar. Ondergeteken-
de gaat in 2020 van 80 % naar 50 %. Wat betekent dit voor ons gemeente-zijn? 
Voor ons vieren? Voor het pastoraat?
 Dit en meer is in de julivergadering van het moderamen genoemd en kort 
besproken. Na de zomer gaan moderamen en kerkenraad er verder mee.

We krijgen dit seizoen ook bezoek van het moderamen van de Algemene 
Kerkenraad. We praten met hen, over het visiestuk dat afgelopen jaar in de Alge-
mene kerkenraad werd vastgesteld: een gesprek over de toekomst van de kerk in 
Den Haag en in onze wijk.

Muziek
Voor de Maranathakerk zoeken we een nieuwe kerkmusicus. Het denken over 
wat we willen is gestart. In de maand september pakken we het verder op. 

Leven met verschil
Voor het seizoen 2017-2018 kiezen we ervoor te wer-
ken met het jaarthema ‘Leven met verschil’. Een thema 
dat in verschillende activiteiten en diensten zal oplich-
ten. In deze wijkkrant lees je, wat er allemaal rond dit 
thema wordt opgepakt. Bewaren dus!! 

Volgende vergaderingen
Het moderamen vergadert weer op donderdag 7 september en donderdag 5 ok-
tober. De kerkenraad komt samen op maandag 25 september (in de Maranat-
hakerk).

 
ds. Martine Nijveld (voorzitter kerkenraad)

Op zondag  juli  organi-
seerden pastor Duncan Wielzen 
en dominee Martine Nijveld 
een interreligieuze wandeling. 

We begonnen met een 
rondje door de Heili-
ge Familiekerk aan het 

Kamperfoelieplein. Daarna wandel-
den we naar hindoetempel Dew Man-
dir aan de Gaslaan. Via het stiltecen-
trum van woonzorgcentrum Jonker 
Frans (waar de symbolen van de diver-
se religies hun plek gekregen hebben) 
liepen we terug naar de Heilige Fami-
liekerk: voor koffi  e, thee en nagesprek.

De wandeling zou ons ook brengen 
bij de Anware Mustafa moskee aan de 
Herschelstraat, maar dit bezoek kon 
door omstandigheden niet doorgaan. 
Dat houden we dus nog tegoed (voor 
een volgende interreligieuze wande-
ling). We hebben genoten van de gast-
vrijheid in de hindoetempel en van de 
verhalen van de pandit (voorganger) 
en het gesprek met elkaar.

ds. Martine Nijveld

Praatmaal 21 september 2017:
Thema van de Vredesweek 
‘de kracht van verbeelding’ 

Bij zowel vrede als spanningen, confl ict en oorlog spelen beelden en ver-
beelding een belangrijke rol, respectievelijk ten goede en ten kwade. 
Steeds meer zien we dat mensen bepaalde beelden en daaraan gekoppelde 

meningen vormen en andere informa-
tie niet meer toelaten. Negatieve beel-
den zetten zich vast. Wij verbeelden 
ons dat we beter zijn dan de anderen 
of dat anderen zelfs niet deugen.  Het 
veranderen van beelden kost moed, 
kracht en vrijheid. 

Hoe komen we aan beelden die 
leiden tot meer vrede, beelden die de 
voedingsbodem voor angst, boosheid, 
radicalisering en terrorisme vermin-
deren? Kunnen we dingen bedenken 
die we daarvoor zelf kunnen doen? 

Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel; Aanvang 18 uur; kosten € 3 (voor eenvou-
dige maaltijd). Opgave bij Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56. 

Algemene informatie vindt u in het programma voor de komende maanden. 
Klaas Bruins

Veel warme harten
Inspirerende dienst voor jong en oud
Van een dienst voor jong en oud 
weet je één ding zeker: het gaat 
er anders aan toe dan in een 
reguliere kerkdienst. Zondag  
juli was het weer zover, dit keer 
in de Bergkerk. Na de hartelijke 
ontvangst door jongeren aan de 
voordeur, werd gelijk een kopje 
koffi  e aangeboden. De koek en 
snoep stonden klaar op tafeltjes 
in de kerkzaal.

De dienst voor jong en oud, 
waarvan de organisatie ge-
heel in handen was van de 

jongeren van Rondje Zondag, stond 
in het teken van de ‘acht werken van 
barmhartigheid’ en had als thema 
‘Warme Harten’.  In een eerdere kerk-
dienst was een oproep aan de gemeen-
teleden gedaan, om zich te melden, 
als men zich op een of andere manier 
bezighield met één of meer van deze 
werken. De lezing uit Matteüs 25 vers 
35-40 was met zorg gekozen en deze 
verhaalt over Jezus die zijn discipelen 
voorhoudt dit alles voor hèm te doen. 
Tijdens de collecte kwam dit tref-
fend terug, in de tekst van een liedje 
van Rikkert Zuiderveld: ‘Wat je ooit 
gedaan hebt aan de minste van mijn 
broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij 
gedaan’.

Presentatie van werken van 
barmhartigheid aan elkaar
Middels een Powerpoint-presentatie, 
een fi lmpje, en persoonlijk verhaal, 
presenteerden de jongeren en enkele 
gemeenteleden hun eigentijdse invul-
ling van een werk van barmhartig-
heid. Mooi om te zien en te horen wat 
er aan goeds gedaan wordt en waar je 

eigenlijk nauwelijks weet van hebt. 
Als verwerking bespraken de gemeen-
teleden in groepjes hun eigen, moder-
ne, invulling van de acht werken van 
barmhartigheid. Zo werden onder an-
dere genoemd: activiteiten die bijdra-
gen aan een beter milieu, het zorgen 
voor dieren en natuur, het erkennen 
van de schepper zelf, het verlenen van 
Oikocredit, zonnepanelen, muzikale 

voor straatkinderen in Moldavië. Er 
werd € 245,48 opgehaald.

Tot slot blikte dominee Marti-
ne nog terug op de dienst. Een dienst 
waarin de eerst 6, 7 en 8 werken en 
later nog 7 geestelijke werken van 
barmhartigheid zich bleken te verme-
nigvuldigen. Zij noemde het ‘tegengif 
voor het virus van onverschilligheid’ 
en hield de gemeente voor om elke dag 
één van de totaal 15 werken te doen.

Voor je het weet is zo’n bijzondere 
dienst weer voorbij en ga je geïnspi-
reerd huiswaarts.

De foto’s van deze dienst zijn via: 
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl te be-
kijken.

Marinus van Kooij

omlijsting bij een uitvaart, herden-
king van de doden, het anderen zelf 
leren eten te verbouwen, kleding her-
gebruiken, open hart naast open deur.

Ook over de collecte was nage-
dacht; passend bij de werken van 
barm hartigheid werd gecollecteerd 

Bazaar: 
voor het geld
en voor de sfeer

De jaarlijkse bazaar van de Ma-
ranathakerk is een enorm 
evenement. Ruim zestig vrij-

willigers zijn een hele week bezig alles 
in goede banen te leiden. Er zijn volop 
boeken en platen te koop, er is bro-
cante, speelgoed, er zijn schilderijen, 
schoenen en tassen, ‘het rad’ draait en 
er is de loterij met dinerbonnen van 
goede restaurants als prijzen. En er 
kan heerlijk gegeten worden. De ba-
zaar is daarmee een leuk uitje

 De opbrengst bedroeg vorig jaar 13 
mille. Het grootste deel is voor de 
kerk. Een klein deel gaat naar een 

Haags sociaal doel.
De bazaar is vrijdag 1 september 

van 14-19 uur. En zaterdag 2 septem-
ber van 10-14 uur.

Jan Goossensen

 Fotos: Gamy Benjamins
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VERBOUWINGSOPRUIMING OP=OP
• alle tapijt uit voorraad 50% korting (zie etalage)
• kokosmatten en schoonloopmatten vanaf € 3,- per stuk
• 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 

Leven met verschil
Het is eind juli als ik deze column schrijf. Het is zomers - buiten 
en binnen: door de geelwitte zonwering valt het licht zacht in 
mijn studeerkamer. Op mijn bureau ligt een boekje van Nick 
Butterworth en Mick Inkpen. Dit tweetal schrijft samen kinder-
boeken, maar heeft zich ook aan Bijbelverhalen gewaagd. Van 
hen verscheen het boekje ‘Acht verhalen van Jezus’. Als er geen 
kindernevendienst is bij onze zondagse diensten, neem ik dit 
boekje wel mee naar de kerk. Voor het geval er toch een kind is: 
dan kan het wat lezen of plaatjes kijken.
De schrijver en tekenaar hebben in dit boekje een achttal ge-
lijkenissen van Jezus met de nodige humor beschreven en ver-
beeld. Zeker ook de tekeningen kunnen je een ander zicht op 
de bekende verhalen geven.
Het meest humoristisch vind ik hun weergave van het verhaal 
van het huis op de rots; in de Bijbel vinden we dat in Matteüs 
7:24-27.
Twee mannen bouwen een huis. De eerste man bouwt op een 
rots, de juiste plek wordt nauwkeurig bepaald, bouwtekening in 
de hand, goede materialen. Als hij eindelijk klaar is, begint het 
te regenen. Maar de man zit droog en zijn huis stáát.
De tweede man bouwt ook een huis: je ziet hem lopen met een 
bouwpakket, snel een plekje gezocht op het zand, even bou-
wen, zo klaar. Als het gaat regenen, is hij al snel drijfnat. Het 
zand spoelt weg, het huis valt in elkaar.
Tot zover het verhaal, zoals ook het evangelie het ons vertelt. 
Een wijze en een dwaze: ze worden tegenover elkaar gezet. 
Twee wegen zijn er. En het evangelie dwingt ons tot een keus.
Nick en Mick volgen in hun tekst dit verhaal. Maar de leukste 
dingen gebeuren in de illustraties. En heel bijzonder is, dat die 
tekeningen het verhaal een ander (?), mild en verrassend, slot 
geven. Want op het laatste plaatje zie je de dwaze man náást de 
wijze man achter het raampje van het huis op de rots. Ze zitten 
er samen. Met een lach. Heeft de wijze de deur opengezet? Of 
heeft de dwaze wijsheid gezocht?
Het brengt een lach op mijn gezicht, merk ik, om te zien hoe op 
een ander plaatje de was van de verregende, dwaze man opge-
hangen is aan de lijn bij het huis van de wijze man.
Door deze verbeelding eindigt het verhaal met een grote mild-
heid. Zonder tegenover, in een samen. Op de één of andere 
manier lijkt óók dit getekende slot mij in de geest van Jezus...
Mensen vinden elkaar. Ze zijn welkom, schuilen bij elkaar, blazen 
of huilen uit.
Ik vind het zeker passen bij ons jaarthema ‘Leven met verschil’.
 
ds. Martine Nijveld

Prinsjesdagviering

Vrede, vertrouwen, een betere wereld. Daarover gaat de jaarlijkse inter-
levensbeschouwelijke  bezinningsbijeenkomst op Prinsjesdag. Een 
veelkleurig moment van bezinning. Kleur bij de opening van het par-

lementaire jaar. Met dit jaar het thema: ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’. Ver-
schillende religies & levensbeschouwingen. Zij dragen bij met teksten, liederen 
en gebeden. En brengen hun boodschap aan regering, parlement en samenleving 
elk jaar weer in een gezamenlijke bijeenkomst voor het voetlicht. De premier, 
ministers en kamerleden en jij? Ook u kunt erbij zijn. Op 19 september om 10.30 
uur stipt in de Grote Kerk in Den Haag. Van harte welkom! Meer informatie: 
www.prinsjesdagviering.nl

Margriet Quarles van Uff ord

Zomerkamp
Ieder jaar weer een groot succes

Van 8 t/m 15 juli vond het jaar-
lijkse zomerkamp van ons 
jeugdwerk plaats. Het kamp-

terrein in Mierlo bestaat uit een grote 
blokhut en 3 grote grasvelden, met hal-
verwege een vennetje met een eiland. 
Op het terrein sliepen 32 kinderen, 
12 tieners en 12 leid(st)ers een week in 
door hun zelf opgezette tenten.

Het thema van dit jaar was piraten. 
Het werd geïntroduceerd door pira-
tenkapitein Kylhaler en zijn scheeps-
maatje Jubelina. Er moest een schat 
gezocht worden en toen die gevonden 
was moest er door de kinderen op ge-
past worden. Helaas was de schatkist 
na een dag alweer zoek en daarmee het 
mysterie geboren.

Tijdens de kampweek werden er 
verschillende activiteiten gedaan. Uit-

stapjes naar het dorp, een kampdienst 
over het verhaal van 3 bomen en 3 dro-
men, (nacht)spellen spelen, vlotten 
bouwen, glijden op de buikglijbaan, 
ravotten op een stormbaan, kamp-
vuur maken, een nachtwandeling met 
spannend verhaal en veel meer.  
De meeste van deze activiteiten ston-
den in teken van het thema en er 
konden gouden, zilveren en bronzen 
muntstukken mee worden verdiend. 

Dagelijks kwam er iemand langs om-
dat die nog geld van de piratenkapitein 
moest krijgen; zo ontmoeten we kapi-
tein Iglo, Steven Stil, Pippi Langkous, 
Loetje Dekzwabber en Rode Riek.

Tussen de activiteiten door was 
er voor de kinderen genoeg tijd om 
te kunnen voetballen, tafeltennissen, 
chillen in hun tent, kikkers vangen, 
naar de kantine te gaan of andere 
leuke dingen. Elke dag werd besloten 
met het zingen van kampliedjes, jour-
naal en een bezinnende avondsluiting. 
Toen het een keer ‘s avonds heel laat 
was geworden, zorgde de leiding voor 
ontbijt op bed. ’De fantastische kamp-
week werd afgesloten met een bonte 
avond met optredens van de kinderen, 
chips, limonade en disco!

Marinus van Kooij’

Den Haag West 
op groene toer

Wat kan een kerk doen om 
duurzaam te worden? De 
werkgroep ‘Groene en 

duurzame kerk’ heeft  het op zich ge-
nomen om dit te gaan onderzoeken. 
Wij vertalen onze missie in de drie 
kernwoorden, die afk omstig zijn uit 
de wereld van de klimaatadaptatie: 
Willen, weten en werken. 

Willen is belangrijk, omdat duur-
zaamheid gedragen moet worden 
door de hele gemeente, niet door een 
klein groepje alleen. Weten betekent, 
dat een belangrijk deel van onze acti-
viteiten zal bestaan uit het actief ver-
spreiden van kennis, over wat je als 
kerk en als individu kunt doen voor 
een beter en groener klimaat. Werken 
houdt onder meer in, dat we een nul-
meting gaan doen naar de ecologische 
voetafdruk van de kerk en bekijken 
waar we onze kerk duurzamer kun-
nen maken.

Meedenken over een groene en 
duurzame kerk? Schiet dan één van 
de werkgroepsleden aan: Jan Kouwen-
berg, Cees Kaas, Govert Lakerveld, 
Hester Jansen, Leen Slegers, Leonore 
Brons, Margriet den Heijer, Marian 
van Duyvenvoorde en Th eus van der 
Broek.

Hester Jansen

Vredesconcert 

De derde week van september 
is traditioneel de Vredes-
week. Op zondagmiddag 

24 september wordt in de Maranat-
hakerk daarom een ‘vredesconcert’ 
gehouden, te verzorgen door het ver-
maarde Trio Kodama. Het bestaat uit 
Momoko Noguchi (viool), Elisabeth 
Runge (altviool) en Mileva Fialova 
(cello). Op het programma staan wer-
ken van bekende klassieke componis-
ten. Het concert is van 17 tot 18 uur 
en de toegang is gratis (collecte bij de 
uitgang).

Eerst zien dan geloven

Zaterdag 10 juni is het theater-
project ‘Eerst zien dan gelo-
ven’ afgesloten in het Spuit-

heater met een mooie mix van de drie 
voorstellingen die al eerder plaatsvon-
den. Dit was in respectievelijk Buurt-
en-kerkhuis Bethel, Hindoetempel 
Sewa Dhaam en de synagoge van de 
Liberale Joodse Gemeente, gecombi-
neerd met een beeld- en geluidsten-
toonstelling van Johan Nieuwehuize.  

Bewoners uit de stad hebben met 
dit alles op een prachtige manier ken-
nis gemaakt met wat er in deze drie 
‘gebedshuizen’ gebeurt en met de 
mensen die daar komen.

Voor ons was het fantastisch dat 
we hier een mee konden doen. We zul-
len er we nog lang plezier van hebben. 
Al is het ook nog wel zoeken wat we er 
concreet mee kunnen.

Wat hebben we gemerkt?
Opvallend was hoe weinig mensen 

gewend zijn om over levensvragen, zo-
als de vraag ‘Waar geloof je in en hoe 
je dat?’ na te denken, in ieder geval om 
zich daarover te uiten. De antwoorden 
die mensen gaven, waren veelal indivi-
dueel. Mensen die refereren aan een 
gemeenschappelijk gedeeld en geleefd 
geloof, vormen een minderheid.  

We hebben ook gemerkt hoe bij-
zonder het is als mensen zich daar in 
alle vrijheid over uitspreken en met 
anderen daarover in contact komen. 
We denken dat er behoeft e is aan een 
plek waar mensen in alle vrijheid kun-

nen nadenken en praten over levens-
vragen, morele vragen en zinvragen, 
zonder een stempel vanuit één religi-
euze traditie. Kunnen we als Bethel 
nog meer zo’n plek worden? Ik denk 
het wel.

We vermoeden ook wel een inte-
resse in de antwoorden die in de gods-
diensten gegeven worden op de grote 
levens- en zinvragen en problemen 
waar we in de wereld mee worstelen. 
Kunnen we mensen op een onge-
dwongen manier kennis laten maken, 
met de rijkdom van ons christelijk ge-
loof? Ik zou het heel graag willen.

 Belang van geloven
Geloven is voor mensen van deze 

tijd erg lastig, omdat wij ons moeilijk 
aan iets kunnen overgeven wat ons 
verstand te boven gaat, een onzicht-
bare werkelijkheid. Het is zoiets on-
defi nieerbaars als liefde. Maar als het 
eenmaal vat op je krijgt en je blijft  er in 
zoeken, leren en het voeden, dan merk 
je dat het je richting, wijsheid, ge-
duld, liefde, daadkracht, hoop, moed 
en vooral ook het besef geeft , dat we 
er niet alleen voor (hoeven te) staan. 
God wil graag onze partner zijn in de 
vrijheid en de verantwoordelijkheid 
die ons gegeven is in ons leven in deze 
wereld, bij alles wat we tegenkomen 
en ons overkomt aan goed en kwaad, 
licht en donker.  Het voegt een dimen-
sie aan je leven toe.

Iets van die dimensie, van verbon-
denheid met wat ons overstijgt, was 

in de verscheidenheid van de bijdra-
ge van de verschillende gebedshuizen 
voelbaar voor het publiek. Dat heeft  
indruk gemaakt.  

Klaas Bruins
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Jaarthema  
Leven met verschil  

Omgaan met verschillen: Wie wil dat nou niet?
Als er één ding is waar mensen van alle tijden moeite mee hebben in het samenleven, dan is wel in het omgaan met verschil-
len: Verschillen in karakter, gezondheid, leefomstandigheden, intelligentie, seksuele geaardheid, generatie, huidskleur, op-
vattingen, geloven, culturele en religieuze achtergrond, interesses, macht, bezit, belangen, enz.

Verschillen leiden tot spanningen, onverschilligheid, overheersing, onderdrukking, botsingen, verwijdering, scheidin-
gen, apartheid, conflicten, afscheidingen, ja zelfs oorlogen. Dat speelt op het niveau van persoonlijke relaties, gezinnen, fa-
milies, maar ook in samenlevingen en even zo goed binnen de verschillende godsdiensten, als ook tússen de godsdiensten.

Ons leven en onze toekomst wordt voor een groot deel bepaald, door de manier waarop wij met verschillen kunnen 
omgaan. Een onderwerp van levensbelang dus, waar veel over te leren valt. Te leren uit oude en nieuwe verhalen, uit ieders 
ervaringen, uit het werelderfgoed van verhalen en wijsheid uit verschillende tradities, uit verschillende wetenschappen.

Genoeg om ons minstens een jaar lang vanuit allerlei invalshoeken te inspireren en te leren rond dit jaarthema ‘Leven 
met verschil’.

We helpen onszelf, elkaar, de samenleving, de wereld, de kerk als we beter met verschillen om leren gaan. Wie wil dat 
niet?

Wat kunnen we leren?
We leren meer oog te krijgen voor achtergronden van verschillen. We leren de mens achter het verschil kennen, met 

haar of zijn eigen unieke verhaal en waardigheid. We leren de waarde van verschillen kennen, hoe we elkaar daarmee ook 
kunnen aanvullen en verrijken. Door juist elkaar te ontmoeten rond verschillen, zonder dat er wat op het spel staat, leren 
we om te gaan met mensen die anders zijn, denken en doen.

Meedoen
Alle activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten zijn mogelijkheden om te oefenen en te leren bij het omgaan met verschil-
len. We raden u dan ook vooral aan om mee te doen met een activiteit die u aanspreekt. 
Bij een aantal al langer bestaande activiteiten krijgt het jaarthema af en toe nadrukkelijk een plek: in de buurtbios, het verha-
lencafé, het vrouwencafé, in vieringen, de krant op tafel, enz. Als dat het geval is, ziet u bij de betreffende activiteit het logo 
van het jaarthema staan. 
Daarnaast willen we u in het bijzonder aanmoedigen om deel te nemen aan een ‘Leven met verschil’-groep, samengesteld 
op basis van een kenmerkend verschil.

 

De volgende activiteiten vallen in zijn geheel  
binnen het jaarthema: Leven met verschil
‘Leven met verschil’-groep

Leer anderen, die van jou verschillen, beter kennen dan alleen van een beeld dat je gevormd hebt. Dit doe je door meer 
zicht te krijgen op achtergrond en de binnenkant. Leer ook zien, in hoeverre een kenmerkend verschil doorwerkt op ver-
schillende terreinen: kijk op leven, op mensen, op de samenleving, op de wereld en op al dan niet een wijze van geloof in 
God. Je zult verrast en verrijkt worden.

 We vormen vier groepen op basis van een kenmerkend verschil:
• mensen met verschillende maatschappelijke posities in de samenleving: student, AOW-er, werkloos, functies op ver-

schillende niveaus, huisman, vrijwilliger, etc.
• mensen van verschillende leeftijden
• mensen die op verschillende manieren wel en niet geloven: orthodox, vrijzinnig, ietsist, agnost, atheïst, moslim, hindoe, 

etc.
• mensen met verschillende levenssituaties: kamerbewoner, alleenwonend, met/zonder partner, samengesteld gezin, 

pleeggezin, met of zonder kinderen, woongroep, etc.

Een groep komt in principe drie keer bij elkaar, bij voorkeur op verschillende plekken, zoals thuis, Bergkerk, buurt-en-
kerkhuis Bethel of Maranathakerk. De groepsleden kunnen tijd en plaats onderling afspreken. Elke groep wordt begeleid 
door een predikant, de kerkelijk werker of de diaconaal opbouwwerker.

U kunt zichzelf aanmelden voor een groep. Een tip: kies vooral voor een groep waarin het verschil van de ander voor u 
wringt of onbekend is. Als u zowel een eerste als tweede keus voor een groep opgeeft, kunnen we zo nodig wat schuiven, 
zodat elke groep evenwichtig wordt samengesteld. 

Uw opgave kunt u bekend maken via het e-mailadres: ikdoemee@levenmetverschil.nl

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’.

Leven met verschil - Verdieping - Beleving - Vieren - Zorg voor elkaar - Ontmoeting - Jeugdwerk

Activiteitenprogramma najaar 2017 Bergkerk

Wat is er de komende maanden te beleven in Bergkerk, Maranatha kerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel? 
Het staat allemaal in dit bewaarblad. Bewaar het katern dus, hang het op je prikbord, geef het een plek 
naast de kalender of zet het in je agenda.
De activiteiten zijn verdeeld in zeven groepen: Leven met verschil, Verdieping, Beleving, Vieren, Zorg 
voor elkaar, Ontmoeting en Jeugdwerk. We hopen dat erzo  voor iedereen wat bij zit. Goede ideeën voor 
een volgend seizoen horen we natuurlijk graag.

       

 
          

 
 

Adressen:
Bergkerk: Daal en Bergselaan 50A
Bethel: Thomas Schwenckestraat 28/30
Maranathakerk: 2e Sweelinckstraat 156

Het wordt een dienst vol met verschillende manieren van zingen en musiceren. 
Dat kan genieten worden, maar ook zorgen voor kromme tenen-momenten, 
want beide dingen horen bij ‘leven met verschillen’. Heel mooi vinden we het, 
dat veel musici uit onze gemeente hun medewerking aan deze dienst toegezegd 
hebben: van klavecimbel tot djembé.

Het zal een dienst van Schrift en Tafel zijn: als teken van verbondenheid vie-
ren we de maaltijd.

Na de dienst is er een ‘Markt van mogelijkheden’, waarop je kunt ontdek-
ken wat er allemaal te doen is in het nieuwe seizoen. Koffie of thee wordt bij de 
marktkraampjes geserveerd!

Locatie: Maranathakerk
Datum en tijd: zondag 1 oktober om 10.30 uur

BethelMuziekMatinee
Muziek toont wat verscheidenheid kan betekenen. Want juist de combinatie van 
verschillende klanken, stemmen, tonen, maken muziek tot een veelstemmig ge-
heel, waar we veel aan kunnen beleven. Naast muziek biedt de BethelMuziek-
Matinee ruimte voor verrassende contacten met verschillende mensen.

Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Data en tijd:    
Zaterdag 7 oktober, 13.30-16.30 uur: buurtgenoten spelen in wisselende combi-
naties tijdens de Parelroutemiddag; rond elk half en heel uur kunt u binnenko-
men, voor een volgend miniconcert.
Zondag 12 november, 15.00 uur: Amerikaanse muziek o.a. songbook, Ben 
Moore, Bernstein, Mac Dowell, uitgevoerd door diverse muzikanten uit de 
buurt.
Zondag 10 december, 15.00 uur: Kerstconcert van het koor van de Haagse 
Dominicus.
Kosten: vrijwillige bijdrage
 

Samen gedichten lezen: ‘ik hier jij daar’
Twee avonden liggen er gedichten op 
tafel. Gedichten van Ghayath Almad-
houn en Anne Vegter. Uit de bundel 
‘ik hier jij daar’ (2017). Passend bij het 
jaarthema ‘Leven met verschil’. Anne 
Vegter was Dichter des Vaderlands. 
Ghayath Almadhoun is een Pales-
tijns-Syrische vluchteling die nu in 
Zweden woont. Hun gedichten bren-
gen de actualiteit binnen en doen je 
anders naar je geschiedenis kijken.

De verschillende werelden van ik-
hier en jij-daar komen in contact. Bij 
die gedichten raken we met elkaar 
in gesprek. Wat doet het gedicht je? 
Waar raakt het jou? Wat hoor je erin? 
Wat kun je ermee?

De teksten worden aan het begin 
van de avond uitgereikt. Maar natuurlijk kun je er ook voor kiezen, om zelf de 
bundel aan te schaffen. En niet onbelangrijk: je hoeft geen verstand van poëzie te 
hebben om aan te sluiten.

Locatie: Maranathakerk
Data en tijd: donderdagen 5 en 19 oktober, 20.00 uur
Opgeven: Graag! Maar je mag ook gewoon binnen komen lopen.
Begeleiding: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl, 070-779 07 24
 

Buurt-en-kerk-dienst
Op zondag 5 november (dankdag) krijgt de gezamenlijke dienst (in de Bergkerk 
dit keer) de kleur van een buurt-en-kerk-dienst. Diaconaal opbouwwerker Klaas 
Bruins en dominee Martine Nijveld bereiden deze dienst voor, samen met ande-
ren uit buurt en kerk. Het gaat dan over vragen rond werk en geen werk en van 
betekenis zijn. En dat past natuurlijk goed bij het jaarthema!

Locatie: Bergkerk
Datum en tijd: 5 november, 10.00 uur
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Paulus en wij: een wereld van verschil

Paulus staat ver van de meesten van ons af: een wereld van verschil! Onbegrijpe-
lijke uitspraken, moeilijke brieven, wat moet je ermee? Maar ook: bemoedigende 
woorden en praktische leefregels. Over ‘leven met verschil’ heeft Paulus van alles 
gezegd wat tot nadenken stemt. En zo kan juist Paulus ons bezig zijn met dit 
thema verdiepen.

Op twee avonden gaan we met Paulus in gesprek. Leidraad is een boekje van 
Rowan Williams (Brits theoloog, was jarenlang aartsbisschop van Canterbury). 
In dit boekje staan hoofdstukken met titels als: ‘Outsiders en insiders: de soci-
ale wereld van Paulus’ en ‘Een universeel welkom: het verontrustende idee van 
Paulus’. Je kunt dit boekje aanschaffen (Rowan Williams, ‘God ontmoeten in 
Paulus’), maar voor het meedoen aan de avonden is het geen must. Weet je/u 
ook welkom zónder!

Locatie: Bergkerk
Data en tijd: dinsdagen 7 en 21 november, 20.00 uur
Opgeven: Graag! Maar je mag ook gewoon binnen komen lopen.
Begeleiding: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl, 070-779 07 24
 

Met de krant en Bijbel op tafel
Wat is het heerlijk om elke maand met een groep mensen rond de tafel te zitten en met elkaar te praten over onderwerpen 
in het nieuws, in het leven of in geloof, die ons raken! De verschillen komen op tafel, we spreken er samen over en laten 
elkaar in onze waarde. U bent welkom om een keer of alle keren aan te schuiven aan deze tafel met koffie, de krant en de 
Bijbel.

Locatie: Bergkerk, benedenzaal, toegankelijk via de buitentrap of via de hoofd ingang van de kerk
Data en tijd: woensdagen: 13 september, 11 oktober, 1 november en 13 december, 10.30-12.30 uur
Begeleiding: Sity Smedinga, 06-373 50 751, sitysmedinga@gmail.com

 

Verdieping
Leesclub! Wie wil er nog bij?
Op een vrijdagmiddag eens per 4 à 6 weken komt een leesclub bij elkaar, bij één 
van de deelnemers thuis. Afgelopen jaar lazen we o.a. ‘De orthodoxe ketter’ van 
Peter Rollins en ‘Filosofen op de kansel’ van Kloosterkerkpredikanten Mar-
greet Klokke en Rienk Lanooy. In deze huiskamergroep is nog ruimte voor 2 à 
3 personen. Op vrijdag 8 september (14.00 uur) lezen we het laatste hoofdstuk 
uit ‘Filosofen op de kansel’ (over Hannah Arendt) en ‘Een jihad van liefde’ van 
Mohamed El Bachiri. El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Brussel 
op 22 maart 2016. Zijn verhaal en zijn boodschap zijn opgetekend door David 
Van Reybrouck. Dit laatste boekje past ook goed bij het jaarthema ‘Leven met 
verschil’.

Informatie: bij Jan Kouwenberg (en/of ds. Martine Nijveld).
Opgave: bel 06-2367 2467 of mail jmkouwenberg@planet.nl

Leerhuis: Schatten uit Handelingen
Tijdens een week in Taizé, werden deze zomer de Bijbel-introducties over het boek Handelingen geven. Ik raakte weer 
eens diep onder de indruk, over wat er voor wijze, vermakelijke en vooral ook grappige verhalen in dit Bijbelboek staan, 
verhalen waarover nooit wordt gepreekt en die weinigen kennen. Na een algemene inleiding in de ontstaansgeschiedenis 
van dit Bijbelboek, zullen wij voor elke bijeenkomst een à twee verhalen lezen en op verschillende manieren bespreken.

Locatie: Bergkerk 
Data en tijd: woensdagavonden 25 oktober, 1, 8 , 15 en 22 november, vanaf 20.00 uur  
Leiding en informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl 
Opgave: is mogelijk, maar niet verplicht

Lezing: De spotprenten van de reformatie
500 jaar geleden luidde Martin Luther de reformatie in. Deze enorme histori-
sche omwenteling was tevens een mediarevolutie, want net eerder werd de boek-
drukkunst uitgevonden. Daarmee begon dus ook een verbitterde, maar ook wel 
groteske en grappige propagandaoorlog. Deze werd vooral gevoerd door middel 
van spotprenten. Daarnaar kijkend geldt: je ziet enkel wat je weet. Door enkele 
spotprenten van beide kanten uit te leggen, zal de zeer specifieke humor van de 
16e eeuw duidelijk naar voren treden.

Locatie: Maranathakerk 
Data en tijd: woensdag 22 november, 14.30uur 
Spreker en informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl 
Toegang: gratis

Lectorentraining 2018
In de Bergkerk en in de Maranathakerk worden Bijbellezingen verzorgd door ouderlingen en lectoren. Zij doen één of 
meer lezingen in de zondagse eredienst. Ook bij de vespers vóór Kerst en Pasen in de Maranathakerk, worden de lezingen 
door gemeenteleden gedaan. Weer anderen doen schriftlezingen bij de Taizévieringen in Bethel. En er zijn vast ook men-
sen die deze taak voor zichzelf in de toekomst overwegen.

In de tweede helft van het seizoen willen we al deze schriftlezers eens bij elkaar roepen om de punten op de i te zetten. 
Hoe lees je helder of verstaanbaar? Hoe bereid je je voor? Waar moet je op letten? Er zal tijd zijn om te oefenen en om elkaar 
feedback te geven. Voor de één een eerste training, voor de ander misschien een herhalingsoefening.

Datum en locatie: zijn nog niet bekend. Maar u hoort er meer van!
Begeleiding: ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke
 
 

Beleving
Meditatieve wandelingen 
Wie wandelt mee?

Een meditatieve wandeling is anders dan een andere wandeling: een deel van 
de route lopen we in stilte, we krijgen een tekst of gedachte aangereikt om op te 
kauwen en ook gelegenheid om iets van het doordachte of ervarene te delen met 
wandelgenoten. Soms lopen we door de duinen, soms door de stad. De eerste 
wandeling van dit seizoen start bij de Bergkerk. Deze wandeling valt in de vre-
desweek. De tweede wandeling start bij de Maranathakerk. De derde en vierde 
wandeling volgen in 2018. Het jaarthema ‘Leven met verschil’ gaat in de wande-
lingen mee. Na afloop van de wandeling is er koffie of thee in de kerk.

Afgelopen jaar hadden we nog een vijfde wandeling: interreligieus! Dat wil-
len we dit jaar opnieuw doen. De interreligieuze wandeling wordt oecumenisch 
voorbereid. Datum en tijd volgen t.z.t.

Data en tijd: 17 september, start bij de Bergkerk, 16.00 uur
12 november, start bij de Maranathakerk, 16.00 uur 
Duur van de wandeling: een uur of anderhalf uur
Informatie: ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl 
Opgeven: Graag! Maar je mag ook gewoon aanhaken.
 

BethelBuurtBios
Zin in Film, het cineastisch samenwerkingsproject tussen de Houtrustkerk en 
kerkgemeente Den Haag West, organiseert ook dit seizoen weer de Bethel-
BuurtBios: Samen kijken we op een vrijdagavond een bijzondere film op groot 
scherm, in een tot gezellige buurt-bioscoop omgebouwde kapel. Met na afloop 
een borrel en een goed gesprek. Over de zin van de net geziene film, over wat wij 
hebben gezien, gehoord en gevoeld.

 Locatie: de films worden vertoond in het schitterend verbouwde Buurt-en-
kerkhuis Bethel
Kosten: gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige extree gevraagd als bijdrage 
aan de onkosten
Data en tijd: elke 2e vrijdag van de maand, plus ingelast 27 oktober, deur open: 
19.30 uur.
Aanvang van de films: 20.00 uur

Op het programma staan:
13 oktober: As It Is In Heaven (Zweden 2004, 132 minuten)
Na een hartaanval keert een wereldberoemde dirigent terug naar zijn 

Noord-Zweedse geboortedorp. Als hij zich laat ompraten het kerkkoor ter plaat-
se over te nemen, maakt dat veel los in de dorpsgemeenschap.

27 oktober: Luther (Duitsland/VS 2003, 124 minuten)
Naar aanleiding van het 500ste jubileum van de publicatie van de 95 Stellin-

gen door Maarten Luther die de Reformatie hebben ontketend, kijken wij op 
deze ingelaste filmavond een uitstekende speelfilm over het leven van Maarten 
Luther.

10 november: Ida (Polen/Denemarken 2014, 80 minuten) 
Voordat de jonge novice Ida in de jaren ’60 haar eeuwige beloftes mag afleg-

gen, moet zij haar familie inlichten. Als haar tante onthult, dat zij tijdens de oor-
log als joodse wees werd opgevangen, maakt dat veel los. Een film met de Euro-
pese geschiedenis van de afgelopen 70 jaar in een notendop.

December en januari: winterstop

Mini retraite
Het leven kan veeleisend zijn, hectisch zelfs, vol en soms ook te vol: werk, of juist 
de druk van ‘geen werk’, vrijwilligerswerk, allerlei drukte, zorg voor kinderen of 
voor ouders of anderen, zorg voor huis, tuin en jezelf, carrière, kruispunten, reis-
tijd, keuzes, nadenken over toekomst.

Herken je dit? Dan is een mini retraite misschien iets voor jou: een dag om 
op laden.

Wat houdt jou in de hectiek staande? Wat houdt je in beweging?
Een dag met rust, reflectie, genieten, ruimte, verdiepen.
We vertrekken ’s morgens op tijd met auto’s naar een buitenlocatie en komen 

na het avondeten weer terug. Nu al hoor ik graag of er belangstelling is. Dan 
kunnen we t.z.t. verdere voorbereidingen treffen.

Datum: zaterdag 20 januari 2018
Info en opgave: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl, 070-779 07 24

Naamloos-1.indd   4 31-08-17   12:10



Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 5 

Vieren
Avondgebed met liederen uit Taizé
Elke maandagavond luiden de klokken van Bethel om uit te nodigen voor een 
kort, meditatief avondgebed bij kaarslicht. Tijd om tot rust te komen, om aan te 
komen bij jezelf en bij God. Tijd voor een paar liederen uit Taizé, een lezing uit 
de Bijbel, stilte en gebed. Een eenvoudige viering zonder preek, open voor men-
sen van alle achtergronden, voor gelovigen, zoekenden en mensen die gewoon 
van samen zingen houden. Wie wil, kan erna nog blijven voor een kopje koffie of 
thee om gezamenlijk na te praten.

Locatie: Buurt-en-Kerkhuis Bethel
Data en tijd: iedere maandagavond, 19.30 uur
Informatie: Joke Kievit, jokeadriana@outlook.com, tel. 06-20 41 77 66

 

Viering op een doordeweekse dag, dankdienst
Als je afhankelijk bent van thuiszorg en van vervoer, is het niet altijd mogelijk 
om op zondag naar de kerk te komen. Daarom houden we zo nu en dan een 
viering, een dienst, op een doordeweekse dag.

Een dienst van samen, van Bergkerk en Maranathakerk, voor iedereen die 
behoefte heeft aan een viering door de week. Na afloop drinken we samen een 
kopje koffie of thee.

Nog iets voor de officiële Dankdag wil ik in deze dienst stil staan bij: Danken 
voor al het goede ons gegeven. We vieren ook de Maaltijd van de Heer. U bent 
welkom.

Locatie: Maranathakerk 
Datum en tijd: 18 oktober om 15.00 uur 
Voorganger: Sity Smedinga

Kinderkerst
Een mooie gebeurtenis elk jaar is het kerstfeest op de vroege kerstavond: 24 de-
cember om 19.00 uur. Dit keer in de Maranathakerk. Een spoor van lichtjes leidt 
je naar de kerk. Vorig jaar deden we een musical. En dit jaar? We weten het nog 
niet, maar gaan er graag iets moois van maken!

Meer info? Of zin om aan te sluiten bij de voorbereidingsgroep?
Mail of bel met: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24

Vooruitblik en oproep:  
Centrale Haagse kerstavondviering in de Grote Kerk
Als gemeente, jeugdwerk en voorganger hebben wij aanstaande kerst een grote, 
eervolle taak (en uitdaging): de organisatie van de centrale Haagse kerstavondvie-
ring in de Grote Kerk in de binnenstad. In de afgelopen jaren was dat altijd een 
groot event waarop zo’n 800 mensen uit heel de stad en omstreken af kwamen.

Het idee achter deze viering en de beurtelingse voorbereiding, waarbij altijd 
een wijkgemeente het voortouw heeft, is dat de betreffende gemeente in de Gro-
te Kerk laat zien wat zij in huis heeft en normaal gesproken op de kerstavond 
doet. Dat betekent aan de ene kant dat wij dit jaar, naast de kinderkerstviering 
om 19 uur in de Maranathakerk, “onze” latere kerstavondviering om 22 uur bui-
ten ons gemeentegebied, in de Grote Kerk en samen met vele andere bezoekers 
gaan vieren. Aan de andere kant zullen wij in de Grote Kerk zoals altijd in onze 
kerstavondvieringen een sfeervolle en gezellige dienst ‘zoals vanouds’ organise-
ren, waarbij wij wel gebruik willen maken van het fantastische decor dat de Gro-
te Kerk ons biedt. Daarmee verbinden wij een oproep:

Voor de opzet die wij in gedachten hebben, hebben wij uw/jouw hulp nodig. 
Aan de ene kant hebben wij om een kerstsfeer in de Grote Kerk te creëren en ook 
voor allerlei hand- en spandiensten mensen nodig. Mocht je dus voor en vooral 
op Kerstavond overdag tijd hebben, iemand zijn of kennen die kennis op het ge-
bied van licht- en geluidstechniek heeft of creatief is met kerstversieringen meld 
je dan aan bij ondertekende. 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 
ondertekende in.

Hartelijke dank alvast!
Axel Wicke 

Zorg voor elkaar 
Als het leven pijn doet
Er zijn situaties in het leven die voor een periode of levenslang pijn doen. Dat 
kunnen situaties zijn van rouw, mantelzorg, blijvende tekorten, ziekte, ver-
liesmomenten. In deze kring luisteren we naar elkaars verhalen en staan we elke 
keer stil bij een thema. Het is vooral een kring om elkaar te ontmoeten en in die 
ontmoeting bemoedigen we elkaar.

Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Data en tijd: woensdagen: 30 augustus, 27 september, 18 oktober, 22 november 
en 20 december, 10.30-12.30 uur 
Begeleiding: Sity Smedinga, 06-37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com 
Opgeven: hoeft niet, mag wel
 

Dromen over een groene kerk 
Hoe groen en milieubewust zijn we als kerkgemeente?
Dit jaar heeft onze wijkgemeente Den Haag West het label Groene Kerk aan-
gevraagd èn gekregen. Maar wat stelt dat precies voor? De Werkgroep Groene 
Kerk 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. 
Graag tot dan!

Data, tijd en locatie: donderdag 16 november 2017, 15.00-16.30 uur in de Bergkerk en 20.00-21.30 uur in de Maranatha-
kerk. Meer informatie: Theus van den Broek, theus.vdbroek@gmail.com
 

Computerhelpdesk
Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat iedereen maar overweg kan met computer, tablet of mobiele telefoon. Maar dat is 
natuurlijk niet zo, zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid.

Bent u onzeker of onbekend op dit gebied, of wilt u meer kunnen? Weet dan dat u bij de computerhelpdesk in Bethel 
terecht kunt met uw vragen. Vaak is het handig als u uw laptop, tablet of mobieltje bij u hebt.

Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Data en tijd: elke dinsdagmiddag van 14-16 uur en elke donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur
 

Juridisch spreekuur – eerste hulp bij juridische vragen
Soms ontstaat er met een buur of een instantie een geschilpunt, waarbij je niet weet wat je rechten zijn of wat je ertegen 
kunt doen. Advocate Harma van der Heijde-Boertien is in principe elke derde dinsdagavond van de maand beschikbaar 
bij Bethel, om u een eerste advies te geven bij juridische vragen.  Als u daar gebruik van wilt maken, mail of bel Margriet 
den Heijer, zij neemt dan contact op met Harma.

Data en tijd: elke derde dinsdag van de maand op aanvraag 
Opgave: margriet@betheldenhaag.nl, tel. 070-360 67 07
 

Ontmoeting
PraatMaal op donderdagavonden van 18 – 20 uur
In de ontspannen sfeer van een eenvoudige maaltijd gedachten uitwisselen en je mening verder vormen; een plek waar de 
soep nooit zo heet wordt opgediend, dat je er niet van kunt eten: dat zijn de kenmerken van de PraatMaal.
Data en thema’s zijn:
– Donderdag 21 september: Het vredesweekthema ‘de kracht van verbeelding’.  
 Want verbeelding is nodig om elkaar te blijven vinden bij spanningen en tegenstellingen.
– Donderdag 2 november: Vitaal leven
– Donderdag 7 december: Vrij en verantwoordelijk

Kosten: € 3 Opgave: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl of Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, tel 070-318 16 56.
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel 

Open huizen met muziek 
Pareldag van de Flora- en Faunawijken
Tijdens de Pareldag stellen veel mensen uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bo-
men-, Heester- en Vruchtenbuurt (en nog een beetje daaromheen) hun huis 
open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talenten of passies. Overal kunt 
u aantrekkelijke en interessante presentaties verwachten. Ook als Bergkerk en 
Buurt-en-kerkhuis Bethel wonen we in deze wijken en zijn we present op de Pa-
reldag. We zetten op deze dag de deuren van onze huizen open.

In de Bergkerk zal muziek de kerk vullen: naast het Haags Kleinkoor zingt onze eigen cantorij o.l.v. cantor Christi van der 
Hauw en organist Lieuwe de Jong. Daarnaast zal er orgel gespeeld worden door Jan Keuzenkamp. Er is ook een expositie: 
Henk Plantagie blijkt een grote verzameling merklappen te hebben en stelt deze tentoon. Er kan een rondje kerk gedaan 
worden én er is gastvrijheid met koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Voor nadere informatie over Bethel, zie BethelMuziekMatinee.

Meer info op de site www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl: maak uw eigen route, per fiets of lopend, en neem ande-
ren mee naar (de passies van) Berg en Bethel.

Datum, locatie en tijd: zaterdag 7 oktober, Buurt-en-kerkhuis Bethel 13.30-16.30 uur en Bergkerk 12.00-17.00 uur

De Vrome Freule  
“Kroegavond met diepgang”

“Zeker is er meer tussen hemel en aarde! Maar daarvoor moet je toch niet naar de kerk!?”
“Waar kan ik gezellig over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het gelijk zo serieus…?”
“Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?”
Deze en soortgelijke vragen deden: “De Vrome Freule” ontstaan, dé kroegavond met diepgang!
 
Avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren 

kennen. Van borrelpraat tot diepgrondige discussies is alles mogelijk. Van levenskunstenaar tot flierefluiter, van barfly tot 
kerkmuis, van filosoof tot twitteraar, iedereen is welkom. Als je wilt, kan je een krantenartikel, een prent, een citaat uit een 
boek, iets wat je heeft geraakt of bezighoudt meenemen. Kom jij ook eens langs?

Locatie: eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA) 
Moment en tijd: van oktober 2017 t/m mei 2018 elke 2e donderdagavond van de maand vanaf ca. 20.00 uur 
Data: 12 oktober, 9 november, 14 december 2017, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei 2018 
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel@bethelkapel.nl, Twitter: @elziax, www.betheldenhaag.nl.
 

Maaltijden
Andere, hele verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op den 
duur gekend weten: dat kan bij de wekelijkse maaltijden in Bethel. 

Bij de wekelijks dinsdagmaaltijden wordt er vlees gegeten. Dat geldt ook voor de laatste vrijdag van de maand.  De twee-
de en vierde donderdag van de maand is het menu vegetarisch.

Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Data en tijd: wekelijks op dinsdag, tweewekelijks op donderdag, maandelijks op vrijdag, 18.00-19.30 uur 
Kosten: € 5 per driegangenmaaltijd 
Opgave: tot een dag van tevoren bij Margriet den Heijer, margriet@betheldenhaag.nl, tel. 070-360 67 07
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Verhalencafé

Wie houdt er nou niet van verhalen?
Kinderen vertel je een verhaal voor het slapengaan. Als wij iets leuks meemaken, willen wij het doorvertellen. Onze 

herinneringen slaan wij op als verhalen. Kortom: Er is geen leven zonder verhalen!
Onze schat aan verhalen is een kostbaar bezit en het is waardevol en ook heel erg leuk om daarbij stil te staan. Kom 

daarvoor naar het Verhalencafé in Bethel!
Rond een onderwerp kunnen deelnemers verhalen uit hun verleden vertellen. Kort of wat langer, vermakelijk of diep-

zinnig, meesterlijk of eenvoudig verteld, dat maakt niet uit. Neem graag een foto of voorwerp mee. Wie alleen wil luisteren 
is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffi  e, thee en gezelligheid is gezorgd. De volgende onderwerpen staan op het 
programma:

13 oktober 2017: “Ik begrijp niet hoe je zo kan leven!” Verhalen over (het leven met) verschillen.
10 november: “En toen voelde ik me toch zo rot…” Verhalen rond ziektes en genezing.
8 december: “Dat er zulke lieve mensen bestaan…!” Verhalen over beleefde genade en barmhartigheid.
12 januari 2018: “Zeg eens netjes ‘ dankjewel’!” Verhalen over etiquette in onze omgang met elkaar.
9 februari: “Ze bakken er niets van op het Binnenhof!” Verhalen over (onze omgang met) de politiek.
9 maart: “Hij gunt mij het licht in mijn ogen niet!” Verhalen over ruzies in ons leven.
13 april: “Nog maanden leefden wij uit kartonnen dozen.” Verhalen over verhuizingen.
11 mei: “Zoiets verzin je toch niet?!?” Verhalen over verrassingen.
Laat je verrassen door verhalen van anderen en door zelf een verhaal(tje) bij te dragen!
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: altijd op de 2e vrijdag van de maand, tussen 15.00 en 17.00uur
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl, www.betheldenhaag.nl

Vrouwencafé in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Soms is het fi jn om als vrouwen onder elkaar te kunnen praten over onderwerpen die ertoe doen. Dat levert vaak verrassen-
de en waardevolle gesprekken op. Alle vrouwen, van welke leeft ijd ook, zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen!

Op onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:
23 september:  Wat is je NAAM en waar komt ‘ ie vandaan?
28 oktober: WE HEBBEN DE WERELD TE LEEN: hoe zorg jij voor de aarde?  
25 november: Ik zou weleens een KAARSJE aan willen steken voor …
In december is er geen vrouwencafé. In januari gaan we weer verder!
Locatie: Buurt-en-Kerkhuis Bethel
Tijd: van 15.00 uur tot ca. 17.00 uur
Informatie: Margriet den Heijer, 070 3606707, margriet@betheldenhaag.nl of ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24, 
me.nijveld@ziggo.nl
 

Podiumplaats
Haagse kerken van de vorige eeuw
Als we herinneringen ophalen van vroeger, gaat het vaak over iets wat er niet meer is, maar wat we wel koesteren. Zo is 

het ook met de verhalen van de mooie of markante kerkgebouwen van het Den Haag van de vorige eeuw. Sommige kerken 
zijn door brand verwoest, anderen hebben een andere bestemming gekregen. In woord en vooral door beelden haalt ds. 
Henk Onderstal samen met u herinneringen op aan de Haagse kerken van de vorige eeuw.

Locatie: Bergkerk, benedenzaal
Datum en tijd: donderdag 12 oktober,15.00-17.00 uur
Begeleiding: Sity Smedinga en ds. Henk Onderstal
Opgeven: hoeft  niet

Jeugdwerk
Kijk voor meer informatie op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Crèche en Kindernevendienst
Voor kinderen tot 12 jaar. Met spel en knutselen wordt op speelse wijze het Bijbelverhaal van de zondag verwerkt. Op bij-
zondere feestdagen zoals Kerst en Pasen wordt er door de kindernevendienst aan een speciaal project van Kind op zondag 
gewerkt.

Locatie: in Bergkerk en Maranathakerk
Data en tijd: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst  

Rondje Zondag
Jongeren vanaf 16 jaar treff en elkaar maandelijks, in een aparte ruimte tijdens de kerkdienst. Bij deze bijeen-
komsten wordt veel gepraat en worden thema’s behandeld, die te maken hebben met het leven en het geloof. 
Jaarlijks organiseren zij een dienst voor ‘jong en oud’. Kom jij ook eens kijken?

Locatie: in Maranathakerk of Bergkerk
Data en tijd: elke 1ste zondag van de maand, tijdens de gezamenlijke kerkdienst
Informatie: volg de actuele berichtgeving op onze Facebook-pagina ‘Rondje Zondag’

KidsTime-middag
Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeft ijd met leuke dingen zoals spel, handenarbeid, 
Sinterklaasfeest of Kerst en eten met elkaar. Het is niet nodig om je op te geven; per keer kan je bekijken of je 
wilt komen. Je mag altijd iemand meenemen, want een KidsTime-middag is ook voor je vrienden en vrien-
dinnen. Wil je ook een uitnodiging hiervoor in je brievenbus? Mail dan je naam, adres en geboortedatum 
naar: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl.

Locatie: in ’t Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: 2 keer per maand op woensdag en zaterdag, van 17-19 uur
Kosten: € 2 per keer
Informatie: voor de juiste data kijk op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-club
Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om leeft ijdgenoten te ontmoeten, te knutselen of samen een spel te doen? 
Dan is de KidsTime-club iets voor jou! 

Locatie: in ’t Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: elke vrijdagavond (behalve in vakanties) van 19-20 uur 
Kosten: lidmaatschap € 2,50 per maand

Tieneravond

In voorbereiding: “TienerAvond”, een nieuwe activiteit voor tieners vanaf groep 8.
Locatie: in ’t Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: onder voorbehoud op vrijdagavond vanaf 20.00 uur

Zomerkamp
Jaarlijks wordt er in de zomervakantie een kampweek voor kinde-
ren van 6 - 14 jaar georganiseerd. Op een kampeerterrein met blok-
hutten, veel speelruimte en kampvuurplaats wordt door gemiddeld 45 kinderen 
en 12 begeleiders in 2-, 3-,  5 en 6-persoonstenten gekampeerd. Elk jaar is er een 
ander kampprogramma met een (geheim) thema. Naast kampdienst en avond-
sluitingen worden er spelen zoals dierengeluiden-spel, levend stratego, nachtop-
drachtentocht en vossenjacht gedaan.  In je ‘vrije tijd’ kun je voetballen, tafelten-
nissen, lijnballen of in je tent lezen en kletsen. ‘s Avonds veel zingen met elkaar.. 
En bij het kampvuur zitten doen we ook!

Locatie in 2018: Ewijk
Data: in de eerste week van de zomervakantie, 14 t/m 21 juli 2018
Opgave: is nu al mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website
Informatie: kijk op www.zomerkampdenhaag.nl

Cultureel programma 
van de Maranathakerk
Ook dit najaar presenteert de Maranathakerk weer een cultureel en levensbe-
schouwelijk programma met maandelijkse themamiddagen en –avonden en 
concerten, aanvullend op bovengenoemde activiteiten.

Waarnemer in het Midden-Oosten
Margriet Quarles van Uff ord (Haag-
se Protestantse Gemeente) was drie 
maanden namens de Wereldraad van 
Kerken waarnemer in Israël en de Pa-
lestijnse gebieden. Ze vertelt over haar 
ervaringen.

Locatie: Maranathakerk
Datum en tijd: woensdag 20 sep-
tember, 14.30 uur
Toegang: gratis

Wat zit ons streven naar ‘beter eten’ in de weg?
De ‘eiercrisis’ in breder perspectief: een avond met politicoloog en voedselwe-
tenschapper Herman Lelieveldt. Hij schreef ‘De voedselparadox’, over het merk-
waardige onvermogen om iets aan ons voedselsysteem te veranderen.

Locatie: Maranathakerk
Datum en tijd:  woensdag 27 september, 20 uur
Kosten: € 5
 

Kerk en maatschappij – wordt dat nog wat?
Gemeentelid Henk Teutscher wil graag een discussie aanzwengelen over méér 
maatschappelijke betrokkenheid van de kerk. In zijn jeugd was dat de gewoonste 
zaak van de wereld en in Duitsland (Kirchentag!) nog steeds. Zijn vraag: hoe 
maken we de kerk weer zichtbaar?

Locatie: Maranathakerk
Datum en tijd:  woensdag 18 oktober, 14.30 uur. 
Toegang: gratis
 

De actualiteit van Th omas a Kempis
De mysticus Th omas van Kempen was een van voortrekkers van de Moderne 
Devotie, de vernieuwingsbeweging van kerk en maatschappij in de veertiende 
en vijft iende eeuw. Hij schreef ‘Over de navolging van Christus’, dat na de Bij-
bel het meest verspreide boek ter wereld werd. Onlangs is een nieuwe uitgave 
verschenen. Kenner Jacques Koekkoek komt een avond vertellen over Th omas’ 
actualiteit.

Locatie: Maranathakerk
Datum en tijd: woensdag 25 oktober, 20 uur. 
Kosten: € 5

Het aanzien van Den Haag
Architect en gemeentelid Hans van 
Beek heeft  zich altijd intensief bezigge-
houden met de stedenbouw van Den 
Haag. Gesprek met een eigenzin nig 
visionair: welke ingrepen heeft  Den 
Haag nodig en welke juist niet? Een 
avond over de schoonheid van de stad.

Locatie: Maranathakerk
Datum en tijd: woensdag 29 
november, 20 uur
Kosten: € 5
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Erediensten september 2017
  

Zondag Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

3 september
12e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

10 september
13e na Trinitatis

Ds. Rob van Essen,
Delft

Ds. Martine Nijveld,
met Bachcantate

17 september
14e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke en dr. Duncan Wielzen: 
Oecumenische dienst samen met de 
Titus Bransmaparochie
m.m.v. de cantorijen

Ds. Martine Nijveld en zr. Christine 
Welschen: Oecumenische dienst  
samen met de Noorderkerk en  
Evangelische Broedergemeente

24 september
15e na Trinitatis

Ds. Lenie Vollebregt
m.m.v. cantorij

Ds. Axel Wicke
Schrift en Tafel

1 oktober
16e na Trinitatis

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld, Startdienst en 
Schrift en Tafel

 Alle diensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl.

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw 

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

Leesrooster september 2017

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

3 september  Oecumenisch: Jeremia 7:23-28; Romeinen 12:1-8; Matteüs 17:14-20
  Luthers: Jesaja 6:8-13; 2 Korintiërs 3:4-9; Marcus 7:31-37
10 september Oecumenisch: Ezechiël 33:7-11; Romeinen 12:9-21; Matteüs 18:(1), 15-20
  Luthers: Jesaja 33: 2-9 (10); Galaten 3:15-22; Lucas 10:23-37
17 september Oecumenisch: Exodus 32:7-14; Romeinen 14:5b-12; Matteüs 18:21-35
  Luthers: Jesaja 56:1-8; Galaten 5:16-24; Lucas 17:11-19
24 september Oecumenisch: Jona 3:10 - 4:11; Filippenzen 1:21-27; Matteüs 20:1-16
  Luthers: Jesaja 66:5-14; Galaten 5:25 - 6:10; Matteüs 6:24-34

Rond de diensten  
in beide kerken 
Zondag 3 september - terugblik Kirchentag
Eind mei waren 16 mensen uit onze gemeente op de ‘Deutsche Evangelische Kir-
chentag” in Berlijn. Vijf dagen waarin wij, iedereen apart, in kleine groepjes en 
ook (bijna) allemaal samen veel en veel verschillends hebben beleefd. Met foto’s, 
liederen, verhalen, oranje sjaals en programmaboeken willen wij onze gemeente 
daar graag over berichten. Dat zullen wij aansluitend aan de gezamenlijke dienst 
op 3 september in de Bergkerk doen. Ook in de dienst zal het een en ander van de 
Kirchentag terugkomen. U kunt dus benieuwd zijn en wij hopen dat u van onze 
presentatie zult genieten. Tot begin september in de Bergkerk!

Zondag 10 september - cantatedienst in de Maranathakerk
Op deze zondag zal de Bachcantate ‘Ihr, die ihr euch von Christo nennet’ (BWV 
164) klinken. Passend bij de lezing van deze dag uit Lukas 10, het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan, waarin de vraag klinkt voor wie jij naaste bent. Overi-
gens is zondag 10 september ook de zondag van de zogenaamde: 

Kerkproeverij
Wellicht hoorde of las u ervan. Op de site van 
de Raad van Kerken staat:

“Op initiatief van de Raad van Kerken 
wordt in het weekend van 9 en 10 september de 
campagne Kerkproeverij gehouden. Kerken-
raden en parochiebesturen kunnen plaatselijk 
meedoen door hun achterban te vragen om op die zondag iemand anders uit 
te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Op die manier kunnen ze ervaring 
opdoen wat het is een kerkdienst bij te wonen. De drempel om later nog eens te 
komen wordt misschien lager. En als trouwe gemeenteleden raken we iets meer 
vertrouwd met het idee dat we een uitnodigende gemeente mogen zijn.”

Wij hebben ons als gemeente hier niet officieel voor aangemeld (dat kan na-
melijk), maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden om eens iemand mee te 
nemen naar een kerkdienst.

Zondag 17 september - oecumene in de Vredesweek
Op deze zondag vieren we in Bergkerk en Maranathakerk oecumenische dien-
sten. Deze zondag is het begin van de Vredesweek, die als thema heeft: ‘De 
kracht van de verbeelding’.

De Maranathakerk ontvangt mensen uit de kerken van het Oecumenisch 
Beraad Duinoord. De Bergkerk viert de dienst samen met de katholieke broe-
ders en zusters uit de Heilige Familiekerk. Diaken Jos van Adrichem zal de preek 
verzorgen en ook aan de liturgie meewerken, Axel Wicke is deze zondag voor-
ganger. Van harte welkom!

Meditatieve wandeling op zondag 17 september
En ’s middags is er dan alweer gelegenheid om meditatief te wandelen. Wat dat is, 
lees je in het activiteitenoverzicht. We starten om 16.00 uur bij de Bergkerk. Info 
en opgave bij ds. Martine Nijveld

Startzondag
Op diverse manieren is zondag 1 oktober een startzondag: we starten samen aan 
ons nieuwe seizoen (al is dat altijd meer een doorstart dan een start!) en we star-
ten met ons jaarthema ‘Leven met verschil’. In deze dienst van Schrift en Tafel 
pakken we dit thema vooral musicerend en zingend op; samen met veel muzi-
kale talenten uit onze gemeente. Na afloop is het de moeite waard om te blijven; 
om op de Markt van mogelijkheden te verkennen wat er is ‘te doen in het nieuwe 
seizoen’.

Kerkomroep app
Een gemeentelid van 83 wees mij (MN) erop dat wij voor het beluisteren van 

onze diensten vaak verwijzen naar de website www.kerkomroep.nl. Zij gaf als 
tip voortaan (ook) de app te vermelden, die eigenlijk veel gebruiksvriendelijker 
is: downloaden dus!

ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Wij gedenken
Jantje (Janny) Dijkstra

Janny Dijkstra werd geboren op 25 augustus 1926 in Leeuwarden.
Ze deed de HBS en studeerde tandheelkunde in Groningen. Na waarne-

ming in Bolsward, Zwolle en op Curaçao werd Den Haag haar plek. Haar prak-
tijk aan de Beeklaan zette ze tot boven haar zeventigste voort. Ze was een sociale 
tandarts, kon mensen goed geruststellen, hielp kinderen over de drempel (ze was 
ook schooltandarts), was minder accuraat in het schrijven van rekeningen, maar 
had wel een spreekkamer vol bloemen. Samen met haar partner Jacques Zane-
veld, die in 2001 overleed, maakte ze veel verre reizen. De laatste jaren woonde ze 
in Chateau Residence aan de Kanaalweg. Ze bleef met onze gemeente verbon-
den - via bezoek, wijkkrant en kerktelefoon.

Janny Dijkstra overleed op 25 juli 2017. Op maandag 31 juli hebben we af-
scheid van haar genomen in de kring van mensen die door familiebanden en 
vriendschap, liefde en zorg met haar verbonden waren. Centraal stond de tekst 
die ook boven de rouwkaart stond, woorden uit een brief van Paulus: ‘Mijn ge-
nade is u genoeg’. We hebben afscheid genomen van een vrouw met lichtjes in 
haar ogen en belangstelling voor de mensen om haar heen, positief en vol ver-
trouwen. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

ds. Martine Nijveld

Philipus Verhorst
Op 30 juli is op 86 jarige leeftijd overleden dhr. Philipus Verhorst, wonende aan 
de Treublaan.

Philip Verhorst was in het verleden lid van de Bethelkerk, maar na sluiting 
van deze kerk kon hij zijn kerkelijke weg niet meer goed vinden. De laatste twee 
jaar was hij gast in de Bergkerk. Hij was iemand die graag er op uit trok, genoot 
van het leven, van zijn kinderen en kleinkinderen.

Tegelijk verlangde hij ook naar God, als zijn lichaam niet verder kon, was 
het goed. Vredig, in geloof is hij ingeslapen. In een dank- en gedachtenisdienst 
hebben we op 7 augustus stil gestaan bij zijn leven en zijn thuiskomen bij God.

Sity Smedinga

Kerkelijke 
bijdrage 2017

Hieronder volgt de stand van 
zaken met betrekking tot 
de Kerkelijke Bijdrage (KB) 

2017 tot nu toe. In locatie Bergkerk is 
de KB voor 2017 begroot op € 125.000. 
Toegezegd is tot en met 14 augustus  
€ 121.693 en daarvan is reeds € 91.372 
ontvangen.

In locatie Maranathakerk is voor 
2017 een KB begroot van € 62.500. 
Daarvan is tot en met 14 augustus  
€ 59.971 toegezegd waarvan € 43.548 is 
ontvangen.

Wij hebben goede hoop dat de be-
grote bedragen zullen worden bereikt!

Wij danken een ieder voor de ge-
dane toezeggingen en betalingen. 
Wanneer u nog niet hebt gereageerd, 
wilt u dat dan alsnog doen? Voor vra-
gen kunt u altijd contact met ons op-
nemen. 

Namens de kerkrentmeesters van 
wijkgemeente Den Haag-West

Karin van Beek – Dekker: 
kvbeekdekker@gmail.com 
Joost Smits: 
joost.smits@hotmail.com 

Inval-vrijwilliger

De maaltijd op dinsdag in Buurt-en-kerkhuis Bethel kent een grote be-
langstelling. Bij deze diaconale activiteit komen met name ouderen 
wekelijks eten, ontmoeten elkaar en vinden er gezelligheid. Een vaste 

groep vrijwilligers zorgt voor het koken en afwassen. Maar wat doe je als er in de 
vakantieperiode wel veel eters, maar te weinig vrijwilligers zijn? Dan vraag je in 
de kerk of men een keer wil inspringen. Zo ook aan mij. Voor het koken hadden 
ze al iemand, maar voor het bedienen, afruimen en afwassen konden ze mij goed 
gebruiken. En zo viel ik dinsdag 1 augustus met mijn neus in de boter. Er viel iets 
te vieren bij de maaltijdgroep. Een mevrouw werd 95 jaar. En een feestje werd 
het; compleet met feesthoedjes en één van de gasten had zijn gitaar meegenomen. 
Naast het brood met kruidenboter bij de soep, werd er door inval-kok Louis uit-
gepakt met macaroni en vruchtensalade met ijs en slagroom toe. Ik wist niet dat 
zo’n diaconale maaltijd zo hartverwarmend kon zijn en begrijp nu de grote be-
langstelling hiervoor. Is inval-vrijwilliger misschien ook iets voor u?

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

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
vacature

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

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

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

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

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

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

Coördinator locatieteam
Vacature

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

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

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

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

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

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

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

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02  
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070)345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

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

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

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

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

I

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
oktobernummer uiterlijk 
op 11 september zenden 
aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda september
Vr 1 14 u Bazaar, Maranathakerk
Za 2 10 u Bazaar, Maranathakerk
Za 9 10 u Open Monumentendag, Maranathakerk open
Vr 19 10.30 u   Prinsjesdagviering, Grote Kerk
Wo 20 14.30 u Lezing Margriet Quarles van Ufford, Maranathakerk
Zo 24  11 u  Wereldwinkelverkoop en inzameling voedselbank, 

Bergkerk
Zo 24 15 u Matinee-concert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 24 17 u Vredesconcert, Maranathakerk
Ma 25 20 u Kerkenraadsvergadering, Maranathakerk
Wo 27 20 u Lezing Herman Lelieveldt, Maranathakerk
Vr 29 19 u Concert Quatremains-groep ’s-Gravenhage, Bethel
Vr 29 16.30 u Opening seizoen, koud buffet medewerkers, 

Maranathakerk

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
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
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
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

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,
Fa. Klokgieters & Zn.

Rouwkamers:

Kantoren: Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP Den Haag

Telefoon

Frederik Hendriklaan 7

070 - 355.64.27* (dag en nacht)

Kunstgalerij Bergkerk

In de laatste paar maanden zijn er werkstukken met als hoofdthema Bomen 
te zien geweest van de hand van ondergetekende. Een paar kopieën naar het 
werk van Cézanne en een paar naar het werk van Mondriaan. In de technie-

ken pastelpotlood, pastel en acrylverf.
Traditiegetrouw hangen we vanaf half augustus foto’s van het Indisch Mo-

nument in Den Haag op, ter herinnering aan het eind van de oorlog in Azië. 
Dit jaar zijn een paar werkstukken toegevoegd van de hand van Gonne Palm die 
gemaakt zijn naar aanleiding van dit monument. Met houtskool en pastelkrijt, 
het grote werk in de sluiertechniek, dit is een soort aquareltechniek.

Voor oktober denken we aan het tentoonstellen van merklappen die verza-
meld zijn door Henk Plantagie en zijn moeder. Hij vertelde dat hij er 100 heeft 
die allemaal ingelijst zijn. Daar zal een keus uit gemaakt worden. Tijdens de Pa-
relroute op 7 oktober zal dan ook een aantal voor in de kerk te zien zijn. De kerk 
is dan open voor bezoekers die in de Bomenbuurt een rondje willen maken.

Wanneer u zelf mooi werk heeft dat tentoongesteld kan worden, of u weet 
van iemand anders, dan hoor ik dit graag.

Kunstcommissie Marion Jongens

Kerk is open voor bezoekers
Op Open Monumentendag, zaterdag 9 september, is de Maranathakerk van 10 
tot 17 uur open voor bezichtiging. Er is informatie over de bijzondere architec-
tuur. En tussen 11 en 14 uur wordt op gezette tijden het karakteristieke Mense 
Ruiter-orgel bespeeld.

Lieve mensen 
gezocht
Met: 
• een warm hart voor andere 
 mensen;
• een luisterend oor;
• een beetje tijd voor een ander.
Leeftijd: 16 – 100 jaar

Info: op startzondag bij de pasto-
rale kraam en bij Sity Smedinga

Leven met 
verschil als boek

Het jaarthema is 
ontleend aan een 
boek van rabbijn 

Jonathan Sacks “Leven met verschil – 
menswaardige verscheidenheid in een 
tijd van botsende culturen”. 

Het is een diepgaande analyse van 
wat er in onze tijd speelt en welke uit-
daging dat met zich brengt voor gods-
dienst en samenleving. De Bijbel komt 
bij hem op een zeer actuele en inspire-
rende wijze aan bod. Van harte aanbe-
volen.
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