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Kerkbalans: Lastige
naam voor goed doel
Vraag eens aan niet-kerkleden of ze weten wat Kerkbalans is. Wei-
nig kans op succes. Toch is Kerkbalans nuttig en uiterst belangrijk. 
De Bergkerk en Maranathakerk lopen er weer warm voor.

Ruim veertig jaar geleden, in 1974, ging de landelijke actie Kerkbalans 
van start, als gezamenlijke geldinzamelingsactie van de grote en ook een 
aantal kleinere Nederlandse kerken. Op dit moment is Kerkbalans de 

grootste fondsenwervende campagne van Nederland. De actie start zaterdag 20 
januari en loopt tot 3 februari. Ook dit jaar zijn in het hele land weer zo’n 40.000 
vrijwilligers in 2000 kerken erbij betrokken.

In de Protestantse Gemeente van Den Haag wordt Kerkbalans al sinds en-
kele maanden voorbereid. Hoe ziet een goede brief eruit? Is het verstandig om 
doelgroepen apart aan te schrijven, zoals trouwe leden die jaarlijks een zeer fiks 
bedrag doneren? Die hebben toch geen uitvoerige peptalk meer nodig?

De kerkrentmeesters van Bergkerk en Maranathakerk kiezen niet voor een 
doelgroepenbenadering. Wat voor de één veel is, kan voor een ander weinig 
lijken. Vandaar dit jaar opnieuw een ‘algemene’ brief, voor iedereen, waarin de 
noodzaak van de actie in charmante bewoordingen wordt toegelicht. Daarnaast 
komen er kleurige folders bij, zodat fraaie beelden het werk van de kerk in Den 
Haag-West inkleuren.

Toch kan het nuttig zijn de bakens eens te verzetten. Wie suggesties heeft 
voor een effectievere geldwerving in de komende jaren, hij of zij melde zich! 
Want ook in kerkelijk fondsenwervingsland draait alles om één beslissende 
vraag: hoe raak je de aangesproken man of vrouw in het hart, zodat die gul bij-
draagt met een substantiële bijdrage?

Eén opvatting is wellicht aardig om over na te denken. Volgens een Nijmeeg-
se religie-onderzoeker, enkele jaren geleden in dagblad Trouw, zijn kerken veel te 
terughoudend met het benaderen van mensen die niet tot de harde kern van het 
ledenbestand behoren. Volgens hem moet ook bij de geldwerving juist het alge-
meen nut van de kerk onderstreept worden. De kerk is méér dan een vereniging.

Deze, en ook andere suggesties, zijn uiterst welkom om een langeretermijn-
visie op geldwerving te ontwikkelen. Maar voorlopig is het deze maand weer tijd 
voor een ‘klassieke’ Kerkbalans. Goedbeschouwd een vreemde naam. Hoezo 
balans? Maar na zoveel jaar bij de trouwe gevers wel helemaal ingeburgerd. Een 
mooie actie gewenst.

Jan Goossensen

Uit de kerkenraad

Op de kerkenraad van november hebben we ons bezig gehouden met toe-
komstbestendig pastoraat. Sity leidde het thema in: over pastoraat in 
het algemeen én over het pastorale plan 80-plus. We hebben met elkaar 

gebrainstormd over de vraag hoe we het pastoraat in de toekomst willen organi-
seren. Wat kan door de werkers gedaan worden en wat door vrijwilligers? Wat 
vinden we belangrijk als het gaat om omzien naar elkaar? Waar willen we de 
accenten leggen? Vragen waar we nog niet over uitgedacht zijn!

Januari is de maand van de actie Kerkbalans. Op het moderamen hebben we 
gekeken naar de brieven die wij daarbij de deur uit willen doen. Deze brieven 
gaan eerst nog naar een andere wijkgemeente, die de brief leest en van commen-
taar voorziet. Met dat commentaar kunnen we ons voordeel doen!

Tijdens de vergadering van het moderamen hebben we ook uitgebreid geke-
ken naar de structuur van de nieuwe website(s). Wat moet allemaal waar komen 
te staan? Op dit moment gaat al dit bouwen nog achter de schermen, maar we 
hopen dit seizoen ermee naar buiten te komen.

Vanuit locatie Bergkerk kon gemeld worden dat de vergaderingen van het 
locatieteam voortaan voorgezeten zullen worden door ouderling Edwine Mul-
ler-Buschman. En daar zijn we blij mee!

In het nieuwe jaar zal de expositie ‘Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den 
Haag’ te zien zijn in Bergkerk en Maranathakerk en wel in de veertigdagentijd! 
Inhoudelijk sluit dat goed aan bij deze tijd van bezinning. Meer informatie volgt.

Dit nummer van de Wijkkrant vraagt aandacht voor de activiteiten van ja-
nuari tot de zomer.
We hopen dat weer velen zich daarbij aansluiten. En natuurlijk voor u allemaal, 
voor het nieuwe jaar: vrede en alle goeds.

ds. Martine Nijveld, voorzitter kerkenraad

Ruim baan voor  
groene dromen

In de Maranathakerk, de Bergkerk 
en in Buurt-en-kerkhuis Bethel 
zijn de afgelopen maanden veel 

‘groene activiteiten’ geweest. Om te 
kunnen meten welke besparingen er 
in de toekomst plaatsvinden, heeft 
op alle drie locaties een nulmeting 
plaatsgevonden. Opvallend was dat 
er bij alle kosters en beheerders een 
groot milieubewustzijn was: er wor-
den duurzame schoonmaakmiddelen 

gekocht en verantwoorde koffie en 
thee. Moeilijker bleken de structurele 
zaken. Isolatie en verlichting voldoen 
niet op alle plekken aan de gewenste 
duurzaamheidsnormen. Ook bleken 
er hier en daar nog wel wat energievre-
ters te zijn. 

De grote vraag waar de werkgroep 
Groene Kerk zich nu voor gesteld ziet 
is dan ook: hoe kunnen we het aan-
zienlijke milieubewustzijn van de ge-
meenteleden ook vertalen in structu-
rele veranderingen? En hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat er geld vrijkomt 
voor bijvoorbeeld dakisolatie waar 
nodig? De trekker van de werkgroep 
Groene Kerk, Theus van den Broek, 
maakte op 16 november de ‘groene 
dromen’ van de gemeenteleden los. 
Immers: om te veranderen moet je 
het je eerst voor kunnen stellen. En 
dus kregen de deelnemers aan de bij-
eenkomsten in de Bergkerk en in de 
Maranathakerk de opdracht om zich 
een ‘droomvlucht over een groen en 

duurzaam Den Haag’ in te beelden. 
Dat leverde uiteenlopende ideeën op. 

Als het aan de gemeenteleden ligt 
zou de stad meer ‘ruige randen’ langs 
wegen en sloten moeten laten bestaan, 
voor insecten, vogels en andere dieren. 
Ook zou er meer ruimte voor de fiets 
moeten komen, zodat bewoners van 
de stad makkelijker verleid worden 
de (elektrische) fiets te nemen. Verder 
zouden nieuwe gebouwen ‘verticale 
bossen’ moeten worden en zouden 
overal in de stad op schoorstenen hori-
zontale windturbines moeten verschij-
nen. Ook de kerk zélf kan groener: 
met zonnepanelen, met een sedum 
(vetkruid) dak, met betere isolatie en 
voorzetramen voor het glas-in-lood. 
De groene dromen én daden werden 
onlangs erkend door de GroeneKer-
ken-actie van Kerk in Actie en Tear. 
Binnenkort zal een mooie plaquette 
de verschillende kerken hier dagelijks 
aan herinneren.

Hester Jansen

Uitreiking 
Plaquette
Op zondag 3 december werd 
de plaquette ‘Groene Kerk’ 
overhandigd aan de kerkrent-
meesters van de Bergkerk en 
Maranathakerk. Op de foto 
laat Jan Kouwenberg trots de 
plaquette zien.

Oecumenische leeskring
Heilige Onrust

Alvast een vooruitblik: begin februari starten wij weer met een oecu-
menische leeskring. Deze keer: “Heilige Onrust” van Frits de Lan-
ge. Inmiddels is het haast al een traditie, in het voorjaar lezen mensen 

uit Den Haag-West met leden van de Houtrustkerk samen een boek en praten 
daarover. Per maand of op een woensdagmiddag in de Houtrustkerk of op een 
vrijdagavond in Buurt-en-kerkhuis Bethel. U kunt óf altijd bij dezelfde van deze 
kringen aansluiten óf per maand afwisselen, naar hoe het u uitkomt, want elke 
maand behandelen allebei de kringen hetzelfde hoofdstuk.

De keuze viel dit jaar op “Heilige Onrust” van de theoloog en ethicus Frits 
de Lange. Een boek voor mensen die besef hebben van iets wat groter en dieper 
is dan zijzelf, maar wat moeilijk onder woorden te brengen is. Dit geldt voor veel 
kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opge-

groeid. De Lange identificeert zich met deze ‘moderne 
pelgrim’, voor wie niet Santiago de Compostella of het 
hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en 
fysieke ervaring van ‘de tocht’ zelf. Zo probeert hij de 
kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden. 
Hij zoekt die kern in de heilige onrust, een verlangen 
dat niet te stillen is.

Wij beginnen op vrijdag 2 februari, van 20.00 tot 
22.00 uur in Buurt-en-kerkhuis Bethel en op woens-
dag 7 februari, van 15.00 tot 17.00 uur in de Hout-
rustkerk en lezen daarvoor de bladzijden 7 tot en 
met 36 van “Heilige Onrust”. Van harte welkom, 
opgave is wel leuk, maar niet verplicht.

ds. Axel Wicke

Vakantie ds. Axel Wicke
Ook al leest u dit wellicht pas, als ik alweer aan het werk ben: de eerste week van 
het nieuwe jaar heb ik vakantie en zal dus van 1 tot en met 7 januari noch op 
mijn mails reageren, noch de telefoon opnemen. Mijn collega’s Martine Nijveld 
en Sity Smedinga nemen wel graag ook voor mij uw nieuwjaarswensen aan…

ds. Axel Wicke

Zegenwens  
Ons ‘nieuwe’ liedboek biedt behalve 
heel veel mooie liederen ook gedich-
ten, zegenteksten en gebeden voor 
allerlei omstandigheden. De moeite 
waard dus om ook eens met die blik 
door dit boek te bladeren. Zo staat er 
op blz. 1336 een zegenwens, die we el-
kaar voor dit nieuwe jaar mee kunnen 
geven:

‘Je kunt deze zegen ook zingen: 
dat lijkt me nog eens een goed voorne-
menvoor het nieuwe jaar!

ds. Martine Nijveld

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn  

hand bewaart.’
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2017 jubileumjaar

Verbouwingsopruiming alles uit voorraad 50% korting.
• alle gordijnstoffen en vitrages uit voorraad nu € 4,95 p/m
• kokosmatten en schoonloopmatten vanaf € 3,- per stuk
• gordijnstoffen en vitrages uit voorraad vanaf € 5,- p/m
• trap stofferen incl. naaldvilttapijt uit voorraad,  

lijm en werkloon slechts € 10,- per trede

Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Leverancier van alle bekende merken tapijt, vinyl, laminaat, gordijnen en 
vitrages en overige raamdecoratie, zoals shutters. Alle raamdecoratie wordt 
gratis en vakkundig gemonteerd.
Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan. 

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

Leven met verschil 
Een half jaar werken we nu met het jaarthema ‘Leven met ver-
schil’. In diensten en activiteiten en allerhande contacten komt 
het terug. Zo herinnerde iemand mij in een mail aan een gedicht 
van Hans Andreus, waarin de woorden staan ‘Je bent zo mooi 
anders dan ik, (…), ik zou je nooit anders dan anders willen.’ 
Woorden over genieten van anders zijn, genieten van verschil-
len tussen jou en mij, tussen mij en de ander. Verschillen als ver-
rijking.

Leven met verschil kan ook lastig zijn, een uitdaging. Ik hield 
pas een tweetal avonden over Paulus. Leidraad hierbij was een 
boekje van de theoloog Rowan Williams (voormalig leider van 
de Anglicaanse kerk). Hij benadrukt dat Paulus taal van verwel-
koming spreekt (Galaten 3:28). De ander die ergerlijk anders 
kan zijn dan jij, hoort er net zo goed volledig bij. Of ook: men-
sen die ver weg waren blijken naaste buren te zijn. En daar moet 
je mee zien te dealen. In de woorden van Rowan Williams zegt 
Paulus het volgende over gemeente-zijn: ‘Het enige dat je ze-
ker weet over je vermoeiende, ergerlijke, ongehoorzame, wei-
nig constructieve medechristenen is dat God hen heeft verwel-
komd; dat wordt je uitdaging’.

Leven met verschil kan ook gaan over de kloof die er is tussen 
verschillende werelden. Bij een avond ‘gedichten lezen’ kwam 
een gedicht voorbij van de Syrisch-Palestijns-Zweedse dichter 
Ghayath Almadhoun (uit de bundel ‘ik hier jij daar’). Een gedicht 
dat pijn doet aan je oren, met zinnen als ‘Wij die zijn rondge-
strooid als granaatscherven, (…) aan iedereen in deze beschaaf-
de wereld bieden wij onze oprechte verontschuldigingen aan, 
(…), omdat we onopzettelijk in hun veilige huizen zijn versche-
nen, zonder toestemming te vragen.’ De dichter brengt de we-
reld van Syrië heel dichtbij.
En als lezer voel je je intens machteloos, omdat je het verschil 
voelt tussen ‘zij daar en wij hier’. Hoe leven wij met dát verschil?

Leven met verschil: ik was met anderen uit onze wijk bij de bij-
eenkomst ‘Geloven in groen’, waar mensen van verschillende 
geloofsgemeenschappen of gebedshuizen uit Den Haag aan-
wezig waren. Bezig zijn met groen, met duurzaamheid, blijkt 
een verbindende schakel te zijn tussen mensen en hun verschil-
lende manieren van geloven. In dit handelen met oog op toe-
komst kunnen we elkaar vinden. Diapraxis noemde iemand dit 
(als variant op dialoog).

Leven met verschil blijkt vele kanten te hebben. We ontmoeten 
u ook in dit tweede halfjaar graag bij één van de activiteiten 
waarin iets van het jaarthema oplicht.
ds. Martine Nijveld

Kerst- en Paasgroeten elke keer 
weer een bijzonder gebeuren

In beide kerken is het een goede gewoonte dat de leden van de pastoraatsgroep 
en comité meeleven een Kerst- en Paasgroet voorbereiden. Voor het rond-
brengen wordt elke keer een beroep gedaan op gemeenteleden. Probeert u 

zich dat eens voor te stellen. Twee keer per jaar worden zo’n 250 attenties klaar 
gemaakt en voor het bezorgen zijn er zo’n 50 gemeenteleden op pad!

Wat een mooie beweging! Vlak voor kerst en vlak voor Pasen zijn er zo’n 250 
ontmoetingen tussen gemeenteleden, de brenger en de ontvanger.

Gemeenteleden die hieraan meewerken, hartelijk dank dat u elke weer een 
aantal van deze attenties wilt bezorgen! En wij weten dat hier soms hele waarde-
volle ontmoetingen uit voort komen!

Sity Smedinga

KidsTime middagen

Op 16 september, tijdens de 
eerste en feestelijke Kids-
Time-middag van het sei-

zoen, werden er verschillende spelle-
tjes gedaan. Ruim 20 kinderen streden 
tegen elkaar. Ter afsluiting was er een 
stoelendans in de kapel en daarna ge-
zamenlijk lekker eten.

Wist je dat je van pollepels heel 
mooie dieren kunt maken? Dat be-
wezen de ruim 24 kinderen die op 
de KidsTime-middag op 4 oktober 
aanwezig waren. Er zaten werkelijk 
schitterende pollepel-dieren bij. Tot 
slot werd er een spel in de grote zaal 
gedaan en werd de middag afgesloten 
met het eten van pannenkoeken.

Op zaterdag 21 oktober 2017 de-
den we allerlei spelletjes in de grote 
zaal. Zoals flessenvoetbal en slinger-
tikkertje. We aten aardappels, groente 
en vlees, met een vlaflip met slagroom 
als toetje.

Op 8 november werden er door de 
kinderen tijdens de KidsTime-mid-
dag verschillende natuurkunde proef-
jes gedaan. Proefjes met een honing, 
olie en water; met een ballon; met een 

kaarsje en een papieren spiraal; met 
rietjes en water.  Na afloop aten we 
heerlijke macaroni.

De Sint en zijn Pieten konden niet 
komen op zaterdag 25 november, maar 
toch kwam er een Zwarte Piet een zak 
kadootjes brengen. De zelfgemaakte 
kruidnootjes smaakten lekker en de 
taaipopjes zagen er leuk uit!  Er wer-
den broodjes hamburger gegeten en 
een mandarijntje toe.

De laatste KidsTime-middag van 
2017 was op 13 december. Daarna gaan 

we in het nieuwe jaar verder op 10 ja-
nuari. Zie voor de geplande Kids Time-
middagen het activiteitenprogramma.

Nelleke van Kooij

Vakantie en nascholing  
ds. Martine Nijveld
Tot en met maandag 1 januari heb ik vakantie. Indien nodig word ik vervangen 
door mijn collega’s. Ook de week erna is anders dan anders vanwege nascholing 
op 4 en 5 januari. Dan is collega Sity Smedinga, indien nodig, aanspreekpunt.

ds. Martine Nijveld

Leven-met-verschil-groep

Donderdag 30 november 2017 was de start van de eerste Leven-met-ver-
schil-groep, waarvan 7 van de 9 mensen aanwezig waren. Ik vond het 
een mooie bijeenkomst. Verschillende mensen waren onbekend voor 

elkaar, maar hoe snel veranderde dat… Ik vond het bijzonder hoe open en ver-
trouwd de sfeer al op de eerste bijeenkomst was. Er kwamen allerlei verschillen 
aan het licht. Soms ervaar je daardoor een spanning. Maar het is dan de kunst 
om niet te oordelen, maar met vragen de ander beter te leren kennen. Het is mooi 
dat we in deze groepen, waarin niet iets op het spel staat, kunnen oefenen in het 
omgaan met deze spanning, die we in het dagelijks leven allemaal tegenkomen. 
Daarom van harte aanbevolen: een leven-met-verschil-groep.

Klaas Bruins

Maranathakerk
is nu monument

De gemeente Den Haag heeft 
de Maranathakerk tot mo-
nument verklaard. Daar was 

vanuit de kerk zelf om gevraagd. De 
reden is dat het gebouw vanwege zijn 
ontwerp, bouwgeschiedenis en ligging 
op het terrein van de Atlantikwall uit 
de Tweede Wereldoorlog tot de mar-
kante gebouwen uit de tijd van de we-
deropbouw moet worden gerekend.

De feestelijke uitreiking van de 
mo numentenstatus is komend voor-
jaar.

Jan Goossensen

Bethel
MuziekMatinee

Op zondag 14 januari 2017 om 
15.00 uur bent u welkom bij 
weer een ongetwijfeld oor-

strelend concert in Buurt-en-kerkhuis 
Bethel.

‘Music is what feelings sound like’.
Met dit thema brengen Irma Kort, 

hobo, en Marrit van der Weij, vleugel, 
een afwisselend programma in de Bet-
helMuziekMatinee. Ze spelen een bij-
zondere mix van composities uit ver-
schillende stijlen, eigen composities en 
improvisaties.

Na het concert is er gelegenheid 
voor contacten, onder het genot van 
een drankje en knabbeltje. Kosten: 
vrijwillige bijdrage.

Klaas Bruins 

Praatmaal: taal en identiteit

We groeien allemaal op met een moedertaal, de taal die deel uitmaakt 
van onze identiteit. Maar taal is in beweging. Door allerlei invloe-
den komen er nieuwe woorden bij, ook uit andere talen zoals het 

Engels. Er zijn ook woorden die verdwijnen. Door migranten en internationali-
sering horen we om ons heen allerlei andere talen.

Hoe beleven we de ontwikkelingen in onze eigen taal? Hoe beleven de we de 
internationalisering?

Wat vraagt dit van ons en van anderen? Wat zien we als bedreigingen en/of 
verrijkingen van onze taal? Hoe belangrijk is het om taal goed te (leren) gebrui-
ken?

Deze en andere vragen komen ter sprake in dit praatmaal, de plek om in ont-
spannen sfeer van gedachten en meningen te wisselen aan de eettafel.

Dit praatmaal is op 1 februari 2017, begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 
uur. Kosten zijn € 4. Opgeven kan bij Leo van Driel, leo.vandrieel@planet.nl en 
Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56.

Vrome Freule – de kerk,  
maar dan wel in een kroeg…

Op 11 januari trekken wij als kerk weer de kroeg in voor de Vrome Freule. 
Om op het nieuwe jaar te proosten, over (bijvoorbeeld) goede voorne-
mens te kletsen of, voor wie wil, ‘de’ kerk, een predikant en anderen in 

een gezellige sfeer, bij een drankje en een hapje te ontmoeten. Noch de gespreks-
onderwerpen noch de -deelnemers liggen van tevoren vast, vaak schuiven ook 
mensen van de bar spontaan aan of worden door bezoekers van de straat geplukt. 
Maar waar het ook om gaat: het is altijd gezellig en de eerste ronde betaalt de 
kerk.

Donderdag 11 januari vanaf ca. 20.00 uur in eetcafé De Freule, Fahren-
heitstraat 558 (tegenover de HEMA), van harte welkom!

ds. Axel Wicke
De kleurrijke acapella groep Man-
nenkoorts tijdens hun concert in 
oktober in Buurt-en-kerkhuis Bethel.
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Jaarthema
Leven met verschil
Leven met verschil

Een jaar lang houden we ons vanuit allerlei invalshoeken bezig met ons jaarthema ‘leven met verschil’. We helpen ons-
zelf,  elkaar, de samenleving, de wereld, de kerk als we beter met verschillen om leren gaan. Wie wil dat niet?

Bij de activiteiten waarbij het jaarthema nadrukkelijk aan de orde komt, is ons logo afgedrukt.
 

Leven met verschil-gespreksgroepen
In het septembernummer deden we een oproep aan iedereen om mee te doen aan een Leven-met-verschil-ge-
sprekgroep. In een Leven-met-verschil-groep raken mensen met verschillende leeftijden, maatschappelijke po-
sities, leefsituaties, manieren van wel/niet/soms geloven met elkaar in gesprek. Je leert anderen, die van jou ver-
schillen, beter kennen dan alleen het beeld dat je van de ander gevormd hebt. We kunnen elkaar verrassen en 
verrijken.

Een eerste groep is in november gestart samen met diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins. Een tweede groep is in de-
cember begonnen onder leiding van ds. Martine Nijveld. En we starten graag nog een derde en een vierde groep, die dan 
begeleid zullen worden door ds. Axel Wicke of kerkelijk werker Sity Smedinga. De groep kan overdag of in de avond bij 
elkaar komen.

Een leven-met-verschil-gespreksgroep komt in principe drie keer bij elkaar, bij voorkeur op verschillende plekken, zoals 
thuis, Bergkerk, Buurt-en-kerkhuis Bethel of Maranathakerk. De groepsleden spreken tijd en plaats onderling af.

Opgeven: bij één van hen óf via ikdoemee@levenmetverschil.nl
Informatie: Axel Wicke, Sity Smedinga, Klaas Bruins, Martine Nijveld

Beleving
Miniretraite
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, mantelzorg voor naasten, zorg voor huis, tuin en jezelf, carrière, kruis-
punten, reistijd, keuzes, nadenken over toekomst. Herken je dit? Dan is een miniretraite misschien iets voor jou: een dag 
om op laden.

Op zaterdag 20 januari bied ik daarom een retraitedag aan. We vertrekken op tijd met auto’s naar een buitenlocatie en 
komen na het avondeten weer terug. Opgave is een must, dat spreekt vanzelf!

De onkosten zullen bescheiden zijn (maaltijd en reis), maar mocht dat een belemmering zijn, dan hoor ik het graag en 
vinden we een oplossing.

Ik hoop op voldoende belangstelling en ga er met jullie graag een mooie dag van maken: rust, verdieping, ruimte, ge-
sprek, genieten, reflectie!

Datum: zaterdag 20 januari
Opgeven: vóór 10 januari! Daarna besluit ik of er voldoende deelnemers zijn om deze activiteit door te laten gaan.
Informatie: ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl;  070-779 07 24)
 

BethelMuziekMatinee
Muziek toont wat verscheidenheid kan betekenen. Want juist de combinatie van verschillende klanken, stemmen, 

tonen, maken muziek tot een veelstemmig geheel.  Naast muziek biedt de BethelMuziekMatinee ruimte voor verrassende 
contacten met verschillende mensen.

14 januari:  Irma Kort - hobo en Marrit van der Weij – vleugel
11 februari: Orkest Bobander, energieke dansbare, internationale folkloremuziek 
11 maart: Haags Kleinkoor – passiemuziek
8 april: Koor de buren:  internationale klassieke en moderne koormuziek
Data en tijd: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 15.00 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage
 

Meditatieve wandelingen       
Ook dit jaar kan er ‘meditatief gewandeld’ worden. 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/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. Op zondag 
11 februari starten we bij de Maranathakerk en doen we een ‘rondje om de kerk’. 
Op zondag 15 april starten we bij de Bergkerk en lopen we door de duinen. Het 
jaarthema ‘Leven met verschil’ gaat als vanzelf in de wandelingen mee.

Duur van de wandeling: een uur/anderhalf uur. Terug in de kerk is er koffie 
en thee.

Data en tijd: zondag 11 februari, start bij de Maranathakerk, 16.00 uur; zon-
dag 15 april, start bij de Bergkerk, 16.00 uur
Opgeven: Graag! Maar je mag ook gewoon aanhaken!
Info: ds. Martine Nijveld (070-779 07 24; me.nijveld@ziggo.nl)

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 een 
groot scherm in een tot gezellige buurt-bioscoop omgebouwde kapel. Met na af-
loop een borrel en een goed gesprek. Over de zin van de net bekeken film, over 
wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld. Op het programma staan:

9 februari: Inside Job (VS 2010, 108 minuten)
Met een Oscar bekroonde documentaire over de wereldwijde financiële crisis 

aan het einde van het laatste decennium. Legt ook voor niet-economen goed uit 
wat de oorzaken ervan waren en de gevolgen ervan zullen zijn.

 
9 maart: The Shawshank Redemption (VS 1994, 142 minuten)

Een vriendschap bloeit op tussen twee heel verschillende ingezete-
nen van het strenge Shawshank-gevangenis. Alleen deze vriendschap 
houdt deze mannen op de been. En een poster van Rita Hayworth. 
Door velen beschouwd als een van de beste films aller tijden.

 
13 april: Au Revoir Les Enfants (Frankrijk / Duitsland 1987, 104 minuten)

Met prijzen overladen film die een waar gebeurd verhaal uit de tijd van de 
Tweede Wereldoorlog vertelt. Op een katholiek internaat raakt een leerling na 
de kerstvakantie bevriend met een nieuwe leerling. ’s Nachts ontdekt hij dat deze 
nieuwe scholier een kippah draagt en in het Hebreeuws bidt…

 
11 mei: Simon (Nederland 2004, 102 minuten)

Met vier Gouden Kalveren bekroonde Nederlandse speelfilm over de vrijhe-
den van de Nederlandse maatschappij. Een stoere hasjdealer en rokkenjager leert 
toevallig een schuchtere homoseksueel kennen. De twee raken bevriend met el-
kaar, een vriendschap die – met pauzes – tot de dood zal reiken.

Data en tijd: 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei; deur open 19.30 uur; aan-
vang films 20.00 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Toegang: gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige extree gevraagd als bijdra-
ge aan de onkosten  

Interreligieuze wandeling
Op zondag 6 mei 2018 

organiseren pastor Dun-
can Wielzen en dominee 
Martine Nijveld – voor 
de tweede keer - een interreligieuze 
wandeling! We leven in een religieus 
kleurrijke en diverse omgeving. Tij-
dens de wandeling ontmoet u iets van 
deze diversiteit.

We beginnen bij de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29). Daarna gaat de 
wandeling naar de Anware Mustafa moskee aan de Herschelstraat 21. We ont-
moeten mensen van de moskee en horen hun verhalen. Vervolgens wandelen we 
samen terug.

De wandeling eindigt weer in de H. Familiekerk: met koffie/thee en nage-
sprek.

Datum: zondag 6 mei
Tijd: verzamelen vanaf 15.45 uur bij de H. Familiekerk (ingang pleinkant). 
Start van de wandeling: 16.00 uur. Afsluiting in H. Familiekerk: rond  
18.00 uur
Aanmelden: pastor Duncan Wielzen, 06-28 32 75 71; dr.wielzen@p4ev.nl;  
ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24 of 06-16 73 37 42; me.nijveld@ziggo.nl 
 

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

Activiteitenprogramma
winter-voorjaar 2018

Bergkerk

Wat is er de komende maanden te beleven in Bergkerk, Maranathakerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel? 
Het staat allemaal in dit bewaarblad. Bewaar dit katern dus, hang het op het prikbord, geef het een 
plek naast de kalender of zet het in je agenda.
De activiteiten zijn verdeeld in zeven groepjes: Leven met verschil, Verdieping, Beleving, Vieren, Zorg 
voor elkaar, Ontmoeting en Jeugdwerk. We hopen zo dat er 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
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Vieren
Avondgebed

met liederen uit Taizé in het Buurt-en-Kerkhuis Bethel
Elke maandagavond luiden de klokken van buurt-en-kerkhuis Bethel om uit te nodigen voor een kort, meditatief 

avondgebed bij kaarsenschijn. 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 mensen van alle achter-
gronden, 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.

Datum en tijd: Iedere maandagavond, 19.30 uur
Locatie: Buurt-en-Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30
 

Anders Vieren 
De werkgroep ‘Anders Vieren’ werkte mee aan de startdienst op zondag 7 oktober. Het jaarthema ‘Leven 

met verschil’ werd in die dienst muzikaal uitgewerkt. Veel musici uit ons midden werkten mee. Ondertussen 
is de werkgroep alweer aan het brainstormen over een volgende ‘andere’ viering. Deze vindt plaats op zondag 4 
maart. Ook dan gaan we weer aan de slag met het jaarthema!

Belangstelling om mee te denken of mee te doen met de voorbereiding van zo’n viering? Neem contact op met ds. Axel 
Wicke of ds. Martine Nijveld

Verdieping
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 enkele keer of alle keren aan te schuiven aan 
deze tafel met koffie, de krant en de Bijbel.

Data en tijd: woensdag 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni, 10.30 - 12.30 uur
Locatie: Bergkerk, benedenzaal, toegankelijk via de buitentrap of via de hoofdingang van de kerk
Begeleiding: Sity Smedinga, 06-373 50 751, sitysmedinga@gmail.com

Leesclub! Wie wil er nog bij?
Op een vrijdagmiddag eens per 4 à 6 weken komt een leesgroepje bij elkaar bij één van de deelnemenden thuis. 
We proberen in onze boekenkeuze aan te sluiten bij het jaarthema. Dit jaar begonnen we met ‘Een jihad van 
liefde’ van Mohamed El Bachiri. In januari starten we met ‘Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin 
Buber’ van Theo Witvliet. Uit een recensie: In Kwaliteit van leven laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers 
humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt ge-
sprek, vertrouwen ondanks alles.

De groep komt in 2018 voor het eerst weer bij elkaar in januari. Nieuwe deelnemenden zijn van harte welkom!
Datum en tijd: vrijdag 19 januari, 14.00 - 16.00 uur
Opgeven: 06-23 67 24 67 of jmkouwenberg@planet.nl
Informatie: Jan Kouwenberg (en/of ds. Martine Nijveld).

Samen gedichten lezen
rond allerlei levensvragen
Drie avonden liggen er gedichten op tafel.  Dit keer van vier Nederlandse dichters: Anton Korteweg, Rutger 

Kopland, Marjoleine de Vos en Hester Knibbe. Het zijn gedichten over gewone dingen en over grote levensvra-
gen. Over dood en leven. Over genieten en over de tijden waarin het leven te wensen over laat. Over geloven en 
verlangen, over uitzien en levenskunst.

Stuk voor stuk zijn het mooie teksten, waarbij we met elkaar in gesprek raken: waar staan wij, zo verschillend als we zijn, 
als het om de vragen gaat die de dichters aanstippen?

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. En niet onbelangrijk: je hoeft geen verstand van poëzie te hebben om aan te sluiten.

Data en tijd: donderdagen 1, 8 en 15 februari, 20.00 uur
Locatie: Maranathakerk
Opgeven: Graag! Maar je mag ook gewoon binnen komen lopen!
Begeleiding: ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl; 070-779 07 24)

Leeskring Heilige onrust 
Met Heilige onrust schreef de theoloog en ethicus Frits de Lange een boek voor mensen die besef hebben van 
iets wat groter en dieper is dan zijzelf, maar wat moeilijk onder woorden te brengen is. Dit geldt voor veel kerk-
verlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opgegroeid. De Lange identificeert zich met 
deze ‘moderne pelgrim’, voor wie niet Santiago de Compostella of het hiernamaals de bestemming is, maar de 
spirituele en fysieke ervaring van ‘de tocht’ zelf. Zo probeert hij de kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden. 
Hij zoekt die kern in de heilige onrust, een verlangen dat niet te stillen is.

2 en 7 februari: De nieuwe pelgrim als paradigma (pag. 7-36)
2 en 7 maart: Ik ben mijzelf een raadsel (pag. 37-72)
4 en 6 april: Het ongemak van gastvrijheid (pag. 73-95)
2 mei (ook avondgroep): De tijd van religie is voorbij (pag. 96-114)
1 en 6 juni: Geloof in het leven (pag. 115-139)
In deze oecumenische leeskring samen met de Houtrustkerk lezen we thuis een hoofdstuk van het boek en gaan in de 

middag- respectievelijk avondkring in gesprek. Het gesprek wordt begeleid door ds. Axel Wicke en ds. Karl van Klaveren. 
Er is keuze uit een woensdagmiddag- of vrijdagavondkring.

Data woensdagmiddagkring in de Houtrustkerk om 15.00 uur op: 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni (eerste 
woensdag van de maand)
Data vrijdagavondkring in Buurt-en-kerkhuis Bethel om 20.00 uur op: 2 februari, 2 maart, 6 april, 2 mei en 1 juni (eerste 
vrijdag van de maand). De vrijdagkring van 4 mei is op woensdagavond 2 mei i.v.m. Dodenherdenking.
Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06 11041992 of ds. Axel Wicke, tel. 070 3316432.
 

Lectorentraining

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 Taizévie-
ringen in buurt-en-kerkhuis Bethel.

En er zijn vast ook mensen die deze taak voor zichzelf in de toekomst over-
wegen.

In februari willen we al deze schriftlezers eens bij elkaar roepen om de pun-
ten op de i te zetten. Hoe lees je helder/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 tijd: donderdag 22 februari, 20.00 uur
Locatie: Bergkerk (kerkzaal)
Opgeven: Alle lezers krijgen nog een speciale uitnodiging. Maar natuurlijk 
mag je je nu al opgeven: me.nijveld@ziggo.nl
Begeleiding: ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Lezing: De joden van Parnassia
Corien Glaudemans (Haags Gemeen-
tearchief) vertelt het verhaal van de 
tijdens de Tweede Wereldoorlog weg-
gevoerde en later vermoorde joodse 
bewoners van de klinieken Bloemen-
daal en Rosenburg (thans Parnassia). 
Voor hen is nu een herdenkingsmo-
nument opgericht.

Datum en tijd: woensdag 18 april, 
14.30 - 16.30 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: vrij, collecte na afloop.
 

Lezing: Kunst rond de dood
Om de dood komt niemand heen. De christelijke traditie heeft sinds de vroege 
middeleeuwen dit feit steeds weer onder de aandacht van de mensen proberen te 
krijgen. In preken, stichtelijke teksten tot en met heel praktische handleidingen 
hoe men zich dient voor te bereiden op zijn eigen dood. Maar ook voor de kunst 
was en is de dood een belangrijke inspiratie, die zelfs heel eigen, aparte kunstvor-
men heeft voortgebracht. Ook met behulp van kunst kunnen wij dus veel leren 
over de dood en hoe wij ons kunnen voorbereiden op ons eigen levenseinde.

Datum en tijd: woensdag 16 mei, 14.30 uur
Toegang: vrij, collecte na afloop
Locatie: Maranathakerk
Spreker en informatie: ds. Axel Wicke, 070-3316432, axel@betheldenhaag.nl.

Lezing: Nepnieuws: alleen kalmte kan ons redden
‘Nepnieuws’ is een begrip dat velen nerveus maakt. Wat is waarheid en wat is 
onzin? Om goed te functioneren in een democratische samenleving is vertrou-
wen nodig, ook in de nieuwsvoorziening. Peter Burger (Universiteit Leiden) on-
derzoekt al zo’n twintig jaar het fenomeen ‘broodje-aapverhalen’. Hij komt een 
avond vertellen over beïnvloeding van de media, en wat je als ‘goedgelovige’ bur-
ger kunt doen om alert te blijven.

Datum en tijd: woensdag 31 januari, 20 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: € 5
 

Lezing: Schuld & armoede in de residentie
Vele duizenden Hagenaars leven net op of onder de armoedegrens. Eindeloze 
schulden kunnen verhinderen dat iemand zijn leven weer op de rails krijgt. Een 
avond met Henny van der Most, die 
de Haagse schuldenproblematiek van 
dichtbij kent. Analyse van een hard-
nekkig verschijnsel. Gesprek met het 
publiek.

Datum en tijd: woensdag 28 febru-
ari, 20 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: € 5
  

Lezing: ‘Nederland is helemaal niet zo calvinistisch’
Reformatiekenner professor dr. Mirjam van Veen (VU) ontkracht het stereo-
tiepe beeld van ‘calvinistisch Nederland’. Het protestantisme in Holland heeft 
eeuwenlang vele variaties gekend. Tijd om een karikatuur bij het grootvuil te 
zetten. Inleiding en gesprek.

Datum en tijd: woensdag 21 maart, 20 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: € 5



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

Lezing: Oproep: ‘Alles moet anders’

Dr. Janneke Stegeman, voormalig 
‘theoloog des vaderlands’, roept witte 
Nederlanders met een christelijke ach-
tergrond op om in verzet te komen te-
gen racisme en ander onrecht. Ze wil 
de bijbelse verhalen relevant houden. 
Haar nieuwe bevrijdingstheologie 
heeft ze beschreven in een essay, ‘Alles 
moet anders’.

Datum en tijd: woensdag 25 april, 
20 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: € 5
 

Lezing: Hoe belangrijk is literatuur?
Hagenaar Arjen van Meijgaard heeft 
zijn debuutroman gepubliceerd, ‘We 
hebben alles bij ons’. Wat beweegt een 
leraar Nederlands het literaire pad op 
te gaan? Lezen scholieren – en volwas-
senen – nog wel literatuur en waarom 
zouden ze moeten doen? Na de inlei-
ding gesprek met het publiek.

Datum en tijd: woensdag 13 juni, 
14.30 - 16.30 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: vrijwillige bijdrage
 

Zorg voor elkaar
Computerhelpdesk

Steeds meer wordt er vanuit gegaan dat iedereen maar overweg kan met com-
puter, 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 hier terecht kunt met uw vragen. Vaak is het handig als u uw laptop, tablet 
of mobieltje bij u hebt. 

Data en tijd: elke dinsdagmiddag 14.00 - 16.00 uur en donderdagmorgen 
 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
  

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.

Data en tijd: woensdagen: 24 januari, 21 maart, 25 april, 23 mei en 13 juni, 
10.30 - 12.30 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Opgeven: hoeft niet, mag wel 
Begeleiding: Sity Smedinga   06-37 35 07 51  sitysmedinga@gmail.com
 

Leerhuis “Memento Mori”
Op vier donderdagavonden van 1 tot en met 22 maart zullen wij het vanaf 20.00 
uur in de Maranathakerk over de dood hebben. Preciezer, om de kunst om goed 
te sterven en om de vraag waarom het eigenlijk belangrijk is, je al tijdens je leven 
over je dood na te denken. Vanuit verschillende hoeken en perspectieven gaan 
wij het levenseinde benaderen, vanuit de geschiedenis en de theologie, vanuit de 
kunst, de psychologie en ook (met een gast) vanuit het vak van uitvaartverzorger. 
Tot slot zal ook de poging van een antwoord op de vraag worden gewaagd: Wat 
komt erna?

1 maart: Memento mori – voorbereiding op de dood in de christelijke traditie 
– ds. Axel Wicke

8 maart: Nieuwe en oude gebruiken en rituelen rond het levenseinde – ds. 
Axel Wicke

15 maart: de uitvaart, gezien door de ogen van een professional – voorberei-
ding, praktische vragen en mogelijkheden. Gast: Rob Kerkhof, Kerkhof uit-
vaartzorg

22 maart: En wat komt erna? De christelijke hoop op het leven na de dood – 
ds. Axel Wicke 

Data en tijd: 1, 8, 15 en 22 maart vanaf 20.00 uur
Locatie: Maranathakerk
Leiding en informatie: ds. Axel Wicke, 070-3316432, axel@betheldenhaag.nl

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 er tegen 
kunt doen. Advocate,  Harma van der Heijde-Boertien, is op bepaalde data beschikbaar, om u een eerste advies te geven 
bij juridische vragen.  Als u daar gebruik van wilt maken, mail of bel dan met Klaas Bruins. Hij neemt dan contact op met 
Harma.

Data: elke derde dinsdagavond van de maand
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, tel. 070-318 16 56.

Job en wij: een wereld van verschil?
Job had zo zijn eigen manier om om te gaan met de dingen in het leven die hem overkomen. En ook de mensen om 
hem heen hebben zo hun eigen visie op leven en lijden. Zijn ze verwant met ons? Of is het een wereld van verschil?

In de maand juni staat het bijbelboek Job op het leesrooster voor onze zondagse diensten. Een mooie gele-
genheid dus om ons ook doordeweeks eens in dit bijbelboek te verdiepen. Twee keer komen we bij elkaar en 
buigen we ons over een paar hoofdstukken uit Job. Twee avonden over Job, over de vrouw van Job, over de vrienden van 
Job, over de god van Job en over onszelf…

Data en tijd: dinsdagen 5 en 12 juni, 20 uur
Locatie: Bergkerk
Opgeven: Graag! Maar je mag ook gewoon binnen komen lopen!
Begeleiding: ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl; 070-779 07 24)
 

Ontmoeting
Maaltijden
Andere, hele verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op de 
duur gekend weten: dat kan bij de wekelijkse maaltijden bij buurt-en-kerkhuis 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.

Data en tijd: dinsdag wekelijks, laatste vrijdag van de maand, 2e en 4e donderdag van de maand, 18.00 - 19.30 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Opgeven: uiterlijk een dag van te voren bij maaltijden@betheldenhaag.nl, tel. 070 3181656. 
Kosten: € 5 per driegangenmaaltijd

De Vrome Freule
“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?

Data en tijd: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei 2018, vanaf ca. 20 uur
Locatie: Eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA)
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-3316432, axel@bethelkapel.nl, twitter: @elziax,  www.betheldenhaag.nl
 

Buurtkoffie Maranathakerk
Trek in een ‘bakkie’? Ga op woensdagochtend gezellig koffie drinken in de Maranathakerk. Met bovendien op elke eerste 
woensdag van de maand levende muziek. Koffie en muziek zijn gratis.

Data en tijd: elke woensdag, 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Maranathakerk

Vrouwencafé in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Soms is het fijn om als vrouwen onder elkaar te kunnen praten over onderwer-
pen die ertoe doen. Dat levert vaak verrassende en waardevolle gesprekken op. 
Alle vrouwen, van welke leeftijd ook, zijn van harte welkom. Loop gewoon eens 
binnen!

Op onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:
27 januari: Kun je ONMOGELIJKE dingen MOGELIJK maken? Over 

optimisme…
24 februari: VOLTOOID LEVEN: wat roept dat bij jou op?
24 maart: MANTELZORG: voor wie zorg jij en wie zorgt voor jou? We delen onze verhalen…
28 april: HUISHOUDEN vroeger en nu
26 mei: OOK DE SLAK BEREIKTE DE ARK VAN NOACH: hoe ga jij om met het moderne leven, het tempo, de 

modes en alle nieuwe ontwikkelingen? Hoe blijf je mens in de eeuw van de snelheid?
Van juni tot en met augustus is er geen vrouwencafé. In september gaan we weer verder!
Data en tijd: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april en 26 mei, 15.00 uur - ca. 17.00 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: Margriet den Heijer (070-360 67 07; margriet@betheldenhaag.nl) of ds. Martine Nijveld 
(070-779 07 24; me.nijveld@ziggo.nl)
 

Gemeentemaaltijd Maranathakerk
Op de tweede woensdag van de maand kan iedereen (ook buurtbewoners en niet-gemeenteleden) deelnemen aan de ge-
meentemaaltijd. Vanaf 17.00 uur is de kerk open voor een aperitief en om 18.00 uur gaan we aan tafel. De maaltijd, door 
vrijwilligers bereid is inclusief toetje en koffie.

Data en tijd: woensdag 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, vanaf 17.00 uur.
Locatie: Maranathakerk
Opgeven: middels intekenlijsten in de hal of telefonisch: 070-355 73 56 (Greet Leeuwendal)
Kosten: € 5, kinderen t/m 12 jaar € 2,50
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Verhalencafé

Wie vertelt of luistert nou niet graag naar 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!

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 – en wie alleen wil 
luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffie, thee en gezelligheid is gezorgd. De volgende onderwerpen staan 
2016/17 op het programma:

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!
Data en tijd: elke 2e vrijdag van de maand, 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Buurt-en-Kerkhuis Bethel
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl, www.betheldenhaag.nl
 

PraatMaal
In een ontspannen sfeer van een eenvoudige maaltijd gedachten uitwisselen en je mening verder vormen; Een plek waar de 
soep er nooit zo heet wordt opgediend, dat je er niet van kunt eten: Dat zijn de kenmerken van het PraatMaal.

1 februari: Taal en identiteit
1 maart:  Gemeenteraadsverkiezingen, versterken van democratie
5 april: Hoe gaan we om met dieren?
7 juni: Veroudering; een ziekte?
Data en tijd: donderdagen 1 februari, 1 maart, 5 april, 7 juni; 18.00 – 20.00 uur
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: € 4
Opgeven: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl of Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl (070-318 16 56)
 

25 jaar dominee, impressie…
Begin 2018 ben ik 25 jaar dominee. Ik vind het leuk om wat ervaringen uit die 25 jaar met u te delen. Over dingen die ge-
beurden en over hun impact op mijn denken en werken als predikant.

Datum en tijd: dinsdag 15 mei, 20.00 uur
Locatie: Bergkerk
Info: ds. Martine Nijveld

 

Jeugdwerk
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.

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

Rondje Zondag
Jongeren vanaf 16 jaar treffen 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 wordt een dienst voor ‘jong en oud’ georganiseerd. Kom jij ook eens kijken?

Data en tijd: elke 1e zondag van de maand, tijdens de gezamenlijke kerkdienst
Locatie: Maranathakerk of Bergkerk

KidsTime-middag
Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd 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 vriendin-
nen. Het kost € 2,00 per kind per keer. Wil je ook een uitnodiging hiervoor in je brievenbus? Mail dan je naam, 
adres en geboortedatum naar: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime middagen in 2018: woensdag 10 januari, zaterdag 27 januari, woensdag 14 februari, woensdag 7 maart, zater-
dag 24 maart, woensdag 4 april, zaterdag 21 april, zaterdag 12 mei, woensdag 23 mei, zaterdag 9 juni - Sluitingsdag. 

Locatie: ’t Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: twee keer per maand op woensdag en zaterdag, van 17.00 - 19.00 uur
Informatie: voor de juiste data kijk op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-club
Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om leeftijdgenoten te ontmoeten, te knutselen 
of samen een spel te doen? Dan is de KidsTime-club wellicht iets voor jou. Het 
lidmaatschap bedraagt € 2,50 per maand.

Data en tijd: elke vrijdagavond (behalve in vakanties) van 19.00 - 
20.00 uur
Locatie: ’t Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bethel

TeenTime avond

TeenTime is voor tieners 
vanaf groep 8 t/m 14 jaar 
op de eerste en derde vrij-
dagavond van de maand 
van 20.00-22.00 uur. Voor de juiste 
data kijk op:
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Data en tijd: op vrijdagavond van-
af 20.00 uur
Locatie: ’t Valkennest in Buurt-en-
kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op: www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Zomerkamp
Jaarlijks wordt er in de zomervakantie een kampweek voor kinderen 
van 6 - 14 jaar georganiseerd. Op een kampeerterrein met blokhut-
ten, veel speelruimte en kampvuurplaats wordt door gemiddeld 45 
kinderen en 12 begeleiders in 2-, 3-,  5 en 6- persoonstenten gekam-
peerd. Elk jaar is er een ander kampprogramma met een (geheim) thema. Naast 
kampdienst en avondsluitingen worden er spelen zoals dierengeluiden-spel, le-
vend stratego, nachtopdrachtentocht en vossenjacht gedaan.  In je ‘vrije tijd’ kun 
je voetballen, tafeltennissen, lijnballen of in je tent lezen en kletsen. Als het mooi 
weer is, gaan we zwemmen. ‘s avonds veel zingen met elkaar en bij het kampvuur 
zitten doen we ook.

Op zaterdag 20 januari is de Kamp filmavond in Buurt-en-kerkhuis Bethel, 
van 19.00 - 21.30 uur. Als je mee geweest bent is het natuurlijk leuk om de film 
van Piratenkamp 2017  te bekijken, maar ook als je wil zien wat we op ons kamp 
doen, kun je komen.

Data: in de eerste week van de zomervakantie, 14 tot en met 21 juli 2018
Locatie in 2018: Ewijk
Opgeven: is nu al mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website
Informatie: kijk op www.zomerkampdenhaag.nl

Concerten Marnathakerk 
Toegang: vrij, collecte bij de uitgang

Harpconcert Merel Naomi
Merel Naomi is een bekende concert-harpiste die aan haar instrument verrassen-
de klanken kan ontlokken. Haar optredens zijn een genot voor oor, oog en hart.

Datum en tijd: zondag 21 januari, 17.00 - 18.00 uur
 

Concert Musica Poëtica
Barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. Thema: dans en the-
ater in de achttiende eeuw.

Datum en tijd: zondag 25 februari, 17.00 - 18.00 uur 

Concert Musica Poëtica
Barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. Werken van be-

kende componisten voor clavichord, klavecimbel en orgel.
Datum en tijd: 15 april, 17.00 - 18.00 uur
 

Concert voor vierhandig piano
Karin Kuijper en Janine de Leeuw 
spelen werken van Bach, Gerswin en 
Bizet.

Datum: 27 mei
 

Vrolijk concert Bobander
Het energieke orkest Bobander speelt dansbare volksmuziek uit tal van Euro-
pese landen.

Datum en tijd: zondag 17 juni, 17.00 - 18.00 uur

Concerten Bergkerk
Koffieconcerten Warner 
Fokkens

Data en tijd: zondagen 14 januari, 
11 maart, 27 mei, 24 juni, om 11.30 
uur.

Matineeconcerten Warner Fokkens
Data en tijd: zondagen 18 februari, 14 april, om 15.00 uur.
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Erediensten januari 2018
  

Zondag Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 januari
8e Kerstdag
Naamgeving

Geen dienst Geen dienst

07 januari
Epifanie
Doop van de Heer

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk v.a. 10.00 uur

v.a. 10.00 uur Nieuwjaarwensen,
10.30 aanvang dienst:
Mw. Sity Smedinga

14 januari
1e na Epifanie

Ds. Axel Wicke Ds. Martine Nijveld,
met Bachcantate

21 januari
2e na Epifanie

Dr. Duncan Wielzen en ds. Axel Wicke: 
Oecumenische dienst met de Titus 
Bransma Parochie in de H. Familiekerk 
met cantorijen; aanvang: 10.30 uur

Ds. Karl van Klaveren en
Ds. Martine Nijveld: Oecumenische 
dienst met Schrift en Tafel in de Hout-
rustkerk, aanvang 10.30 uur

28 januari
Septuagesima

Ds. Axel Wicke Ds. Olivier Elseman

04 februari
Sexagesima

Ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal; m.m.v. cantorij

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk om 10.00 uur

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

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 januari 2018

In 2017 wordt de Reformatie herdacht (1517-2017). Deze maand treft u bovenstaand nog t/m 21 januari zowel 
het Oecumenisch leesrooster, als ook het Luthers leesrooster aan.

01 januari Oecumenisch: Numeri 6: 22-27; Handelingen 4: 8-12; Lucas 2: 21
 Luthers: Baruch 6: 1-6; Galaten 3: 23-29; Lucas 2: 21
07 januari Oecumenisch: Jesaja 60: 1-6; Efeziërs 3: 1-12; Matteüs 2: 1-12
  Luthers: Jesaja 61: 1-4, 62: 11-12; Romeinen 12: 1-6; Matteüs 3: 13-17
14 januari Oecumenisch: Jesaja 62: 1-5; Romeinen 4: 19-25; Johannes 1: 29- 2: 1-11
 Luthers: Numeri 20: 2-13; Romeinen 12: 6-16; Johannes 2: 1-11
21 januari Oecumenisch: 1 Samuël 3: 1-10(18); 1 Korintiërs 6: 11b-14; Marcus 1: 14-20
 Luthers: Exodus 3: 1-6; 2 Petrus 1: 13-18; Matteüs 17: 1-9
28 januari Oecumenisch: Deuteronomium 18: 15-20; 1 Korintiërs 8: 1b-13; Marcus 1: 21-28

”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)

Rond de diensten
Zondag 7 januari: gezamenlijke Nieuwjaarsdienst
Samen als wijkgemeente Den Haag West het nieuwe jaar beginnen, dat doen we 
op 7 januari in de gezamenlijke nieuwjaarsviering in de Maranathakerk.

Een mooi moment om elkaar een mooi, nieuw jaar, sámen toe te wensen. 
Omdat in 2017 de Nieuwjaarsdienst in de Bergkerk werd gehouden, wordt de 
Nieuwjaarsdienst van 2018 in de Maranathakerk gehouden, ook al is er daardoor 
twee keer achter elkaar een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk.

De dienst begint om 10.30 uur en u kunt elkaar vanaf 10.00 uur een goed 
Nieuwjaar wensen.

Zondag 21 januari: oecumene
Op zondag 21 januari vieren we oecumenische diensten in het kader van de 
week van gebed voor de eenheid! Maranathakerk en Bergkerk zijn dicht. U bent 
welkom in de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29) en in de Houtrustkerk 
(Houtrustweg 1, hoek Beeklaan 535).

Zondag 4 februari: en, wie zingt mee?
Op deze zondag vieren we een gezamenlijke dienst in de Bergkerk. De cantorij 
werkt mee! Met elkaar vieren we ook de Maaltijd. In deze gezamenlijke dienst is 
het natuurlijk mooi als er een gezamenlijke cantorij staat.

Zangers gezocht
Met andere woorden: we nodigen zangers vanuit de hele gemeente uit zich aan te 
sluiten. De repetities voor deze dienst zijn vanaf 10 januari elke woensdagavond 
van 19 tot 20 uur in een benedenzaal van de Bergkerk. Voor zondag 4 februari 
worden o.a. delen uit cantate BWV 147 van J. S. Bach ingestudeerd en een ge-
zongen tafelgebed. Trouwens, ook op zondag 4 maart werkt de cantorij weer 
mee, nu aan een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk (een ‘Anders Vieren’- 
dienst). Ook dan zijn extra zangers welkom! Meedoen aan de cantorij kan dus 
heel goed op projectbasis. Voor nadere info en eventuele opgave: Christi van der 
Hauw-Scheele, jaap-christi@online.nl of 070-354 64 62 (niet verplicht, gewoon 
langskomen en het een keer proberen mag ook).

Vrijdag 9 februari: Trouwdienst
In januari hopen Willem van Beuzekom en Janneke Ament te trouwen. Deze 
huwelijksplechtigheid vindt plaats in een kleine, besloten kring. De trouwdienst 
in de kerk staat een maand later op de kalender. Voor deze trouwdienst is de 
gemeente van harte uitgenodigd: op vrijdag 9 februari om 14.00 uur in de Ma-
ranathakerk. Voorganger is ds. Martine Nijveld. Aansluitend is er koffie of thee, 
taart en een drankje, tot 17.00 uur. Namens het paar: hartelijk welkom ook bij 
dat samenzijn!

ds. Martine Nijveld en Sity Smedinga

Wij gedenken
Henry van der Sloot (7 januari 1948 - 19 november 2017)

Op 19 november overleed op 69-jarige leeftijd Henry van der Sloot, samen met 
Els wonend aan de Rozenstraat. Vlak voor Pasen hoorde Henry dat hij ernstig 
ziek was. Er volgde een tijd van vechten, hoop, wachten, onzekerheid. Tot dui-
delijk werd dat er niets meer voor hem gedaan kon worden en hij het leven los 
moest laten. Op donderdag 23 november hebben we hem in de Bergkerk her-
dacht. Muziek klonk uit verschillende tijden van zijn leven. Verhalen werden 
verteld: over een zorgzame man, hij was er, een doener, klussend in eigen huis 
en in de huizen van de kinderen, iets makend voor de kleinkinderen en daarmee 
zijn liefde communicerend; een stille genieter; sportief; een mens van niet het 
hoogste woord, maar zeker niet zonder mening; vrede zoekend, harmonie. We 
lazen in deze dienst het aan Franciscus van Assisi toegeschreven gebed: ‘Maak 
van mij een instrument van uw vrede’. Liefde en vriendschap hebben hem in 
deze tijd zeer geholpen. Helpend waren ook de woorden van het lied, dat hem 
werd aangereikt: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden…’ (lied 416). We wensen Els, kinderen, kleinkin-
deren, vrienden vrede toe en alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Kindernevendienst

Tijdens het kindermoment op eerste Advent had Axel het met de kinderen over 
elkaar troosten. Dit was een verwijzing naar Jesaja 40 over troost voor Jeruza-
lem. Daarna werd de eerste punt van de ster opgeplakt, als begin van het advents-
project van de kindernevendienst.

Vacature 
van de maand

Gastvrouw of 
gastheer bij de 
maaltijden 

op dinsdagavond 17 – 20 uur
in Buurt-en-kerkhuis Bethel 

ontmoeten, serveren, 
afwassen, lachen, gesprek, 
gezelligheid

Informatie: Klaas Bruins

Verhalencafé
Zeg eens netjes ‘dankjewel’!

Verhalen over etiquette in onze omgang met elkaar zijn dit keer in het 
verhalencafé aan de orde. Op vrijdag 12 januari van 15.00 uur tot 17.00 
uur in Buurt-en-kerkhuis Bethel.

Ook bij de vraag over hoe mensen met elkaar in het alledaagse leven dienen 
om te gaan, moeten wij ‘leven met verschillen’. Vaker verbazen wij ons erover, 
hoe anders anderen hierin zijn. Of wij ergeren ons daaraan of kunnen zelfs le-
ren van dit verschil. In ieder geval schuilt ook onder deze vraag een schatkist vol 
verhalen, waar wij het Verhalencafé voor hebben! Rond een onderwerp kunnen 
deelnemers verhalen uit hun verleden vertellen. Kort of wat langer, vermakelijk 
of diepzinnig, meesterlijk of eenvoudig verteld, dat maakt niet uit. En wie alleen 
wil luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffie, thee en gezellig-
heid is gezorgd.

Ds. Axel Wicke 
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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
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

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
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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 
februarinummer uiterlijk 
op 8 januari 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda januari
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10 18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 11 20 u Vrome Freule
Vr 12 15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 14 15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en  

Marrit van der Weij
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19 14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20 8 u Mini retraite, buitenlocatie
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, 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
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 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 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

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

Elk jaar reikt de gemeente Den Haag 
een gouden, zilveren en bronzen 
bordje uit als waardering voor ex-

cellentie in eetgelegenheden voor ouderen. 
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze 
plekken.

Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel 
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profes-
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte 
en zorginstellingen als Florence. Maar die 
moesten het stellen met brons of zilver en 
wij ontvingen goud!

En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn 
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen 
dat wij deze waardering hebben gekregen? 
Het zijn de volgende aspecten die genoemd 
werden: verse producten, op locatie bereid, 
variatie van gezonde maaltijden en goed 
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is 
voor de gasten.

We zijn trots op deze waardering en ho-
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.

Klaas Bruins


