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Indruk kerstnachtdienst

Kom binnen, hier zit je goed

D

e kerstnachtdienst 2017 in de
Grote Kerk was anders dan
andere jaren. Met een sfeer
van warmte en licht. De opkomst was
groots: al een uur van te voren stond
er een rij mensen voor de deur! Het
was een eenvoudige dienst met herkenbare kerstliederen, maar met een
bijzondere meditatie. Het kerstverhaal werd met een stemmenspel verrijkt. De acht kleine kerstbomen en
de grote kerstboom voor in de kerk
waren versierd met mooie strosterren.
En de deurkrukken? Die mochten
de aanwezigen samen met een boodschap aan het eind van de dienst mee-

Carrièreswitch van maatschappelijk
werker naar pastoraal werker
Een warm welkom in het nieuwe huis van Maria Opgelder.
Als stagiaire van ds. Axel Wicke
is ze al een jaar lang vier uur per
week werkzaam in onze kerkgemeenschap. Hoog tijd om haar
wat beter te leren kennen.

Bekijk alle foto’s op:
tinyurl.com/kerstnachtgrotekerk2017

Uit de kerkenraad

O

H

oewel ze aanvankelijk bewust voor een hbo-studie
maatschappelijk werk heeft
gekozen en daar vele jaren met plezier
heeft gewerkt, bleef haar toekomstdroom haar bezighouden. Haar moeder speelde hierin een grote rol. Als
jonge vrouw wilde ze graag theologie
gaan studeren, maar heeft dit niet
kunnen realiseren. Van jongs af aan
groeide Maria op in een kerkelijk betrokken gezin. Haar moeder was altijd
heel actief in de kerk. Ze verzorgde
kerstwijdingen en bezocht ouderen.
Maria besloot haar hart te volgen
en op hbo-niveau de studie pastoraal
werk op te pakken. “Als maatschappelijk werker ben je bezig met het oplossen van maatschappelijke problemen
van mensen”, licht ze haar besluit verder toe. Een groot verschil met pastoraal werk, waar het levensbeschouwelijke het uitgangspunt vormt. Er komt
een spirituele dimensie bij.
De pastorale koerswijziging sluit
naadloos aan bij haar manier van zijn.
Al vroeg in het interview gaf ze aan een
mensenmens te zijn. Geïnteresseerd in
wat mensen echt bezighoudt, wat hun

passie en drijfveren zijn. Gesprekken
aangaan die de diepte ingaan, open en
kwetsbaar durven zijn naar elkaar. Ze
geeft als voorbeeld de workshop die
ze gegeven heeft in het afgelopen jaar.
Een kleine groep gemeenteleden gingen met haar en de andere deelnemers
in gesprek over de verbinding tussen
levensloop en religieuze identiteit. Een
proces met mooie momenten, waarin
ervaringen werden uitgewisseld over
de invloed van ervaringen op hun persoonlijke geloofsleven. Door de open
houding naar elkaar toe, werden onderlinge relaties verdiept en daardoor
verrijkt.
Als dit interview in februari in de
Wijkkrant verschijnt, is de stageperiode afgelopen. Samen met haar instituutsbegeleider en haar vakcoach ds.
Axel Wicke, is door middel van een
eindevaluatie een einde gekomen aan
haar stageperiode. Een tijd waarin ze

veel steun heeft gehad van Axel. Ze
omschrijft het als volgt: “Gedurende
de hele stage was hij mijn anker, gaf
adviezen, reikte praktische tools aan
en wees me op boeken die bij een bepaald thema pasten. Het belangrijkste
voor mij was echter, dat ik vanaf het
begin door hem werd gezien”.
Maria blijft nog even onder zijn
hoede om haar afstudeerscriptie af
te ronden. Over de vraagstelling en
nadere inhoud wil ze nog niets kwijt,
maar als de tijd rijp is komt het naar
buiten, heeft ze me beloofd. Ze geeft
tenslotte nog aan, dat ze met veel
warmte en dankbaarheid zal terugdenken aan haar stageperiode, waarin
het beeld van een levende gemeente
met veel aandacht voor kinderen en
kwetsbare ouderen in haar herinnering zal blijven.
Edwine Muller-Buschman

Schuld en armoede:
Lezing en expositie

Feestelijk
KidsTime-diner

eel mensen kampen met grote schulden en het valt niet mee om daarvan
af te komen. Henny van der Most is een Haagse ondernemer, die zich
met haar bedrijf Innovaria bezighoudt met het vinden van oplossingen
om armoede in de stad te verlichten. Ze geeft adviezen en promoot besparingsmogelijkheden. Ze komt over haar lastige maar ook boeiende werk vertellen op
woensdag 28 februari in de Maranathakerk, aanvang 20 uur. De toegang is vijf
euro.
Van half februari is in de Maranathakerk ook een reizende tentoonstelling
van de Haagse Protestantse Diaconie te zien over armoede door de eeuwen heen.
De fotopanelen maakten eerder onderdeel uit van een tentoonstelling in het
Haags Historisch Museum. De expositie wordt in maart in de Bergkerk opgesteld en keert in de Stille Week voor Pasen naar de Maranathakerk terug.

Het nieuwe jaar begon goed op 10 januari. Zo’n 27 kinderen maakten een heerlijk diner voor zichzelf en hun ouders.

V

nemen om aan iemand te schenken.
Natuurlijk was er na afloop gluhwein
en warme chocolademelk. Het was
een hartverwarmende dienst waar we
veel positieve reactie op hebben ontvangen!
Dit alles was mogelijk dankzij de
inzet van vele vrijwilligers die hielpen
om de opbouw en deze bijzondere
dienst in goede banen te leiden.
Marinus van Kooij

p maandag 8 januari was het eerste moderamen in het nieuwe jaar en
kwam er weer van alles op tafel.
In december is hard gewerkt aan een folder die meegaat bij Actie Kerkbalans. Ondertussen hebt u het resultaat gezien. Er zijn folders over, dus ook u
kunt ermee ‘de boer opgaan’.
We hebben de middagvieringen geëvalueerd die in het kader van het ouderenpastoraat worden georganiseerd. Sity Smedinga zal er t.z.t. een stukje over
schrijven. Natuurlijk is ook de kerstnacht in de Grote Kerk geëvalueerd. De
voorbereiding was tijdrovend en vroeg veel energie, de viering zelf gaf ook nieuwe energie! Met dank aan iedereen die een bijdrage leverde.
De kerkorde van onze Protestantse Kerk wordt herzien. We hebben op moderamen en kerkenraad al twee keer stukken van commentaar voorzien. In februari staat het derde (en laatste) deel op de agenda. De nieuwe kerkorde moet
(back to basics) meer aansluiten bij de kerk van nu.
De werkgroep Groene Kerk heeft ons geïnformeerd over haar inspanningen
tot nu toe en we hebben ingestemd met de volgende stappen. Ze gaan in gesprek
met diverse groepen en mensen uit de gemeente en hopen al snel met concrete
resultaten te komen. En natuurlijk gaat het daarbij ook om bewustwording over
duurzaamheid thuis. Er wordt samen opgetrokken met andere groene en duurzame groepen, waaronder de Haagse Dominicus (actief vanuit buurt-en-kerkhuis Bethel) en de Kring duurzame gebedshuizen (Geloven in Groen).
De zoektocht naar een nieuwe organist in de Maranathakerk vordert gestaag. Op 22 januari staat het zogenaamde proefspel gepland. Dat is bij verschijnen van dit blad alweer achter de rug: wellicht waren er velen vanuit de gemeente
die gedragen door de muziek van de kandidaten heerlijk gezongen hebben!
De vacatures houden ons blijvend bezig. Voor veel functies worden mensen
gevonden. En daar zijn we heel blij mee! Het lastigst blijkt het te zijn om mensen
te vinden die zich voor langere tijd willen binden. Zo zijn we al een tijd op zoek
naar nieuwe diakenen, mensen met hart voor mensen! Gelukkig tekenen Jan
Kouwenberg en Nell de Vries-Naaborgh voor een jaar bij, maar zij (en de andere
diakenen) kunnen versterking gebruiken! Ook het vele werk in moderamen en
kerkenraad wordt door een kleine groep gedaan. Dat betekent dat we ook ‘de
andere kant op’ moeten denken: in de richting van vermindering van de vergaderdruk en van een andere invulling van taken en functies.
In de veertigdagentijd is het de moeite waard om wat langer in de kerk te
blijven na een zondagse dienst of ook op andere dagen: afwisselend in Maranathakerk en Bergkerk is dan de tentoonstelling ‘Diaconie – vijf eeuwen armenzorg
in Den Haag’ te zien. Elders leest u er meer over. In de veertigdagentijd start ook
de vastenactie: in beide kerken zal een vastenpot komen te staan voor een goed
doel. Meer info over dat doel volgt. Verder vooruitblikkend: vanuit de Algemene Kerkenraad is geopperd om op 2 november (Allerzielen) de kerken open te
zetten voor gemeenteleden en buurtbewoners om een kaarsje aan te steken, een
gesprek te hebben, een kopje koffie/thee te drinken. Ook als Den Haag-West
willen we daaraan meedoen.
Het moderamen vergadert weer op de donderdagen 1 februari en 1 maart. De
kerkenraad op maandag 26 februari.
Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld, voorzitter

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 1

Carnaval
Nog één keer gek doen, uit je dak
gaan – voordat we ons wenden tot
de ernst van het leven.
Nog één keer gek doen.
Op de afbeelding een harlekijn.
In veel te grote schoensokken,
die uitlopen op nonchalante
sliertjes met een belletje eraan. Dat wordt struikelen…
Trouwens, de hele kleding zit vol belletjes.
Lawaai hoort bij carnaval. Vrolijk lawaai, klingelingeling!
Een klepper in de hand.
Een muts die volop in beweging is. Een grijns en een buikje dat
wijst op overvloedig eten en drinken…
Carnaval. Vrolijk. Maar niet argeloos. Gek doen, maar niet gek
zijn. Je wel bewust zijn van de gevaarlijke wereld – om ons
heen én binnen in ons.
Achter mij de klauw van een leeuw die het op mij gemunt
heeft. Of is het een duivel, het symbool van dwaalwegen,
valsheid en verleidingen? Zijn staart doet mee met de
vrolijkheid van carnaval.
Maar die vrolijkheid is levensgevaarlijk. Hij dreigt mij te
verslinden.
Trouwens, nog twee stappen en ik val reddeloos naar
beneden, want daar houdt de loopgoot op.
Vóór mij het einde, achter mij de dreiging.
We vieren carnaval in een wereld vol gevaar en verleiding.
Ja, juist vanwege dat gevaar vieren we carnaval. En als wij het
niet vieren, is het toch zo waardevol om erbij stil te staan.
Carnaval is onze manier om overeind te blijven.
Om alles wat fout zit het hoofd te bieden, uit te lachen.
Maar niet alleen humor speelt een rol, ook de hoop is belangrijk!
Vandaar het anker.
Carnaval is een manier om te leven van de hoop.
De wereld is griezelig en gevaarlijk. Zeker.
En toch lachen wij…
En toch koesteren wij de hoop…
En toch…
Dat is carnaval:
Vrolijk de draak steken met de barre wereld.
Vrolijke hoop waarvan wij kunnen leven.
Een vrolijk begin van de 40 dagentijd gewenst.
ds. Axel Wicke

Praatmaal: wij en onze democratie

W

oensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Naar aanleiding daarvan praten we over onze democratie. Hoe waarderen we
die? Hoe betrokken voelen we ons erbij? Hoe kan onze betrokkenheid en onze democratie versterkt worden? Deze en andere vragen komen ter
sprake in deze praatmaal, de plek om in ontspannen sfeer van gedachten en meningen te wisselen aan de etenstafel.
Dit praatmaal is op 1 maart en begint om 18 uur en duurt tot 20 uur. Kosten zijn € 4. Opgeven kan bij Leo van Driel leo.vandrieel@planet.nl en Klaas
Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56.

Lectorentraining op 22 februari

I

n 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 buurt-en-kerkhuis Bethel. En er zijn vast ook mensen die
deze taak voor zichzelf in de toekomst overwegen.
In de tweede helft van het seizoen willen we al deze (aanstaande) schriftlezers
eens bij elkaar roepen om de punten 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.
De avond begint om 20.00 uur in de kerkzaal van de Bergkerk! Info en opgave: ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke. Alle lezers krijgen nog een speciale
uitnodiging.

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?
• Bereik ca. 2000 huishoudens;
• 10 keer per jaar;
• Verschillende advertentieformaten mogelijk.
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon (070) 345 61 53
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‘Laten wij dan gaan, samen’

Martine Nijveld 25 jaar predikant
Martine Nijveld was begin
januari 25 jaar predikant.
Dit jubileum is na de gezamenlijke kerkdienst op 7 januari
gevierd.

M

artine Nijveld wist nog
precies met welke zin ze
de – met de hand geschreven – intredepreek had beëindigd,
op 3 januari 1993 in het Noord-Friese
dorpje Drogeham. Het was haar eerste gemeente. Dat vertelde ze na de
gemeenschappelijke nieuwjaarsdienst
in de Maranathakerk. Het onderwerp
was het verhaal van de drie wijzen uit
het Oosten, die het kerstkind kwamen
aanbidden. De wijzen trokken samen
op, en dat beeld zou sindsdien de leidraad worden van haar predikantschap. De zin luidde: ‘Laten wij dan
gaan, samen.’
Onder het genot van koffie met
taart en koek hadden de gemeenteleden ds. Nijveld even daarvoor toege-

zongen. In een vrolijk feestlied werden enkele eigenschappen genoemd.
‘Geen grote woorden bezigt zij / zij
houdt ze klein en vrij. / Genietend
van dat woord voor woord / zegt zij de
boodschap voort.’
De twee locatieteamvoorzitters
voerden ook het woord. Edwine Muller (Bergkerk) memoreerde de soepele
omgang van de jubilerende predikant

met kinderen en senioren en het belang dat ze hecht aan voortdurende
educatie en bijscholing. Jan Goossensen (Maranathakerk) had enkele
Drogenhammers gesproken, die een
felicitatiekaart hadden gestuurd. ‘We
wensen je samen met allen die je lief
zijn nog vele gelukkige en gezonde jaren met Gods nabijheid toe.’ Met deze
woorden konden ook de Hagenaars
van harte instemmen.
Jan Goossensen

Gedichten lezen over levensvragen

G

raag ga ik weer samen met mensen gedichten lezen. Dit voorjaar kies
ik voor vier Nederlandse dichters: Anton Korteweg, Rutger Kopland,
Marjoleine de Vos en Hester Knibbe. De gedichten gaan 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. Wat doet het gedicht je? Wat
kun je ermee? Aan de hand van de gedichten kan er zomaar een goed gesprek
over allerhande levensvragen ontstaan. 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!
De avonden zijn op de donderdagen 1, 8 en 15 februari om 20.00 uur in de
Maranathakerk. Info en opgave bij ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl;
070-779 07 24).

Vrome Freule, de kerk, in een kroeg...

O

p 8 februari trekken wij als kerk weer de kroeg in voor de Vrome Freule.
Om net nog voor begin van de 40dagentijd een beetje Carnaval te vieren, over (bijvoorbeeld) humor en het nut van de vastentijd te kletsen
of, voor wie wil, ‘de’ kerk, een predikant en anderen in een gezellige sfeer, bij een
drankje en een hapje te ontmoeten. Waar het ook om gaat: het is altijd gezellig en
de eerste ronde betaalt de kerk. Donderdag 8 februari vanaf ongeveer 20.00 uur
in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558, van harte welkom!
ds. Axel Wicke

Verbouwingsopruiming alles uit voorraad 50% korting.
• alle karpetten uit voorraad nu voor de helft van de helft.
bijvoorbeeld karpet 100% zuiver scheerwol hoogpolig 160x230
van € 389,- voor € 89,-. OP=OP
• 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

Hartelijk dank voor de aandacht
voor mijn 25-jarig ambtsjubileum op
de eerste zondag van dit nieuwe jaar:
bloemen, slingers, iets lekkers bij de
koffie, toespraken en een lied. Het
heeft mij goed gedaan.
En voor wie het leuk vindt: graag
deel ik wat ervaringen en verhalen
uit de 25 jaar met u. Op dinsdag 15
mei om 20.00 uur in de Bergkerk. Iedereen is van harte welkom!
Martine Nijveld

Bethelbuurtbios:
Inside Job

E

en documentaire over een economische crisis – kan dat inspirerend zijn? Inside Job (VS
2010, 108 minuten) laat zien dat dat
kan! Het is een 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. En vooral geeft
hij boordevol stof tot nadenken over
hoe wij onze wereld inrichten en organiseren. Van harte welkom, de deur
van buurt-en-kerkhuis Bethel aan
de Thomas Schwenckestraat 28 gaat
open op vrijdag 9 februari om 19.30
uur, de film start om 20 uur.

Muziek en dans
uit de barok
Het Haagse orkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen geeft op
zondag 25 februari van 17 tot 18 uur
een concert in de Maranathakerk. Het
programma vermeldt ‘muziek, theater
en dans in de Barok’. Medewerking
verlenen Michal Bitan, sopraan, João
Luís Veloso Paixão, bariton, en Rachel
Farr, barokdans. De toegang is vrij. Bij
de uitgang is er een collecte.

Rond de diensten
Zondag 4 februari: gezamenlijke dienst

Erediensten februari 2018
Zondag

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

04 februari
Sexagesima

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

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk om 10.00 uur

11 februari
Quinquagesima

Mw. Sity Smedinga

Ds. Martine Nijveld
Schrift en Tafel

18 februari;
1e 40-dagentijd
Invocabit

Ds. Martine Nijveld

Ds. Axel Wicke

25 februari;
2e 40-dagentijd
Reminiscere

Ds. Axel Wicke

Ds. David Schiethart

04 maart;
3e 40-dagentijd
Oculi

Gemeenschappelijke dienst
Maranathakerk om 10.30 uur

Ds. Axel Wicke, ‘Anders vieren’ m.m.v.
cantorij

Op deze zondag vieren we een gezamenlijke dienst in de Bergkerk. De cantorij
werkt mee! Met elkaar vieren we ook de Maaltijd.

Op projectbasis meezingen in de cantorij
We hopen dat er op zondag 4 februari een gezamenlijke cantorij staat: met zangers
vanuit het geheel van de wijkgemeente. Ook op zondag 4 maart werkt de cantorij
mee, nu aan een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk (een ‘Anders Vieren’dienst). Ook dan zijn extra zangers welkom! De cantorij oefent op de woensdagavond van 19 tot 20 uur in een benedenzaal van de Bergkerk. Wil je weten wanneer
het oefenen voor de 4e maart begint? Neem dan, voor nadere info en eventuele
opgave, contact op met Christi van der Hauw-Scheele, jaap-christi@online.nl of
070-354 64 62. Meedoen aan de cantorij kan heel goed op projectbasis.

Trouwdienst van Janneke Ament en Willem van Beuzekom
Na de huwelijksplechtigheid op het stadhuis in kleine, besloten kring in januari,
willen Willem van Beuzekom en Janneke Ament hun samen verder gaan ook
graag vieren in het midden van de gemeente. De trouwdienst in de kerk staat gepland op vrijdag 9 februari om 14.00 uur in de Maranathakerk. Daar mogen we
getuige zijn van de trouwbelofte van deze twee. We bidden en zingen hen zegen
toe. Van harte welkom! Voorganger is ds. Martine Nijveld. Aansluitend is er tot
17.00 uur koffie of thee, taart en een drankje.

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

Oecumenisch leesrooster februari 2018
04 februari
11 februari
18 februari
25 februari

2 Koningen 4:18-21 (22-31) 32-37; 1 Korintiërs 9:16-23; Marcus 1:29-39
2 Koningen 5:1-3 (4-8) 9-15b; 1 Korintiërs 9:24-27; Marcus 1:40-45
Genesis 9:8-17; 1 Petrus 3:18-22; Marcus 1:12-15
1 Koningen 19:9-18; 2 Petrus 1:16-21; Marcus 9:2-10

Zondagmiddag 11 februari – meditatieve wandeling

100 jaar

Op zondag 11 februari is er weer gelegenheid om ‘meditatief te wandelen’: een
wandeling anders dan anders, met momenten van stilte, een vraag om over na te
denken en met een wandelpartner in gesprek te gaan. We starten om 16.00 uur
bij de Maranathakerk. Duur van de wandeling: een uur of anderhalf uur. Terug
in de kerk is er koffie en thee. Info en opgave bij ds. Martine Nijveld.

Mevrouw Riek Verhave-Weijschede,
wonende in Nolenshaghe (12 december) en mevrouw van der Lugt-Eman,
wonende in Tabitha (19 december) zijn
beiden 100 jaar geworden. Ze hebben
de felicitaties ontvangen van onze koning en de commissaris van de Koning.
Ook kregen zij persoonlijke felicitaties
van de gemeente Den Haag. Beiden
hebben een prachtig bloemstuk ontvangen van de Bergkerk gemeente met
hartelijke felicitaties!

Aswoensdag 14 februari
Pasen valt vroeg dit jaar. En dus begint ook de Veertigdagentijd vroeg: op 14
februari is het Aswoensdag, de dag waarop de vastentijd (veertigdagentijd) begint. Tijdens de Aswoensdagviering tekent de voorganger een askruisje op het
voorhoofd van de aanwezigen, een oeroud symbool voor de kwetsbaarheid en
vergankelijkheid van het menselijk bestaan.
In de Elandstraatkerk begint de vesper om 19.30 uur. In de H. Familiekerk
(Kamperfoelieplein 29) is een oecumenische dienst, die eveneens om 19.30 uur
begint.

BethelMuziekMatinee

Vespers
Ná deze Aswoensdag is er gedurende de veertigdagentijd elke woensdag een vesper in de Maranathakerk, een half uur met stilte, muziek, lezing, bezinning, lied,
gebed. Ook deze vespers beginnen om 19.30 uur.

Met de kinderen in de Veertigdagentijd
Het veertigdagenproject dat we met de kinderen in de kerk volgen, wordt weer
voorbereid in een gezamenlijke vergadering van de kindernevendiensten van
Bergkerk en Maranathakerk.

Anders Vieren op zondag 4 maart
De dienst op de derde zondag in de Veertigdagentijd wordt voorbereid door de
werkgroep Anders Vieren. Deze derde zondag heet ook wel zondag Oculi, ogenzondag, verwijzend naar woorden uit psalm 25: ‘Mijn ogen zoeken naar U’. We
werken dit uit met het thema ‘Zien en gezien worden’, waarbij we ook het jaarthema ‘Leven met verschil’ in gedachten houden. Anders Vieren betekent dat we
zoeken naar een creatieve invulling! Ook de cantorij werkt mee .

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

L

aat u 11 februari vanaf 15 uur inspireren door een muzikale reis met orkest
Bobander. Zij nemen u mee van Nederland naar Vlaanderen, maar ook
verder: naar Frankrijk en Italië en zelfs Roemenië, Albanië, Macedonië en
Bulgarije. Het repertoir is volksmuziek, soms alleen instrumentaal, maar vaak
vocaal en beiden.
Bobander is een Haags orkest dat er naar streeft om met veel energie dansbare, internationale folklore-muziek te spelen. Van dit orkest maakt gemeentelid
Jorina van Bergen deel uit (zang en accordeon).
Na afloop kunt u contacten maken/onderhouden onder het genot van een
drankje en hapje. Voor de BethelMuziekMatinee wordt na afloop een vrijwillige
bijdrage voor de kosten gevraagd.

Verhalencafé: “Ze bakken er niets
van op het Binnenhof!”
Verhalen over (onze omgang met) de politiek.

V

oor de zekerheid: dit wordt een experiment. Want bij politiek denken
wij niet direct in verhalen, eerder wordt erover gediscussieerd of geruzied. En toch komen bij mij, met een klein beetje nadenken, verhalen
bovendrijven, als ik nadenk over hoe politieke besluiten of debatten mijn leven
vorm gaven of hoe ik met anderen erover heb gepraat. Ik denk, dat anderen dat
ook zo gaat en daarom wil ik het graag een keertje in het Verhalencafé over (onze
omgang met de) politiek hebben! Rond dit 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, op vrijdag 9 februari 15 - 17 uur in buurt-enkerkhuis Bethel! Voor koffie, thee en gezelligheid is gezorgd.

Leven-met-verschil-gespreksgroep 3

E

r draaien op dit moment twee leven-met-verschil-gespreksgroepen. Voor een derde groep heeft ondertussen één iemand zich
aangemeld. We hopen op meer aanmeldingen, zodat er nog een
groep kan starten. In zo’n groep (die drie keer bij elkaar komt) raken mensen met
al hun verschillen met elkaar in gesprek en leren ze elkaar anders of beter kennen. Info en opgave via ikdoemee@levenmetverschil.nl of bij Axel, Sity, Klaas
of Martine.

mevrouw Riek Verhave-Weijschede

Colofon

Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06-51 69 84 80
en Marieke Smits,
tel. 06-49 94 67 41
wijkkrantdhw@gmail.com
Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. 070-365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen,
tel. 06-44 91 63 62,
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl
Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl
Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)
Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.
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Bergkerk

Wijkgemeente Den Haag West
Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 14-15 uur
Dinsdag,vrijdagochtend en
zaterdag vrij
axe.wicke@betheldenhaag.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

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com
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Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

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

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl
Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

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

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

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

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

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00
Kerkrentmeesters Maranathakerk
(ook voor bijdragen kerkmuziek)
NL94 INGB 0009 6853 30
Stichting Steunfonds Maranathakerk
NL52 INGB 0000 3125 88
Diaconie Maranathakerk

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

Do 15
20 u
Zo 18
15 u
Wo 21 19.30 u
Do 22
20 u
Za 24
15 u
Zo 25
10 u
Zo 25
17 u
Ma 26
20 u
Wo 28 19:30 u
Wo 28
20 u

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
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
ORGA
RT

I
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Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

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

Do 8
20 u
Do 8
20 u
Vr 9
14 u
Vr 9
15 u
Vr 9
19.30 u
Zo 11
15 u
Zo 11
16 u
Wo 14
17 u
Wo 14 19.30 u

Praatmaal, Taal en identiteit
Samen gedichten lezen, Maranathakerk
Oecumenische leeskring “Heilige Onrust”, Bethel
Oecumenische leeskring “Heilige Onrust”,
Houtrustkerk
Samen gedichten lezen, Maranathakerk
Vrome Freule
Trouwdienst Janneke en Willem, Maranathakerk
Verhalencafé, over omgang met politiek, Bethel
BethelBuurtBios, film Inside Job
BethelMuziekMatinee
Mediatieve wandeling, Maranathakerk
KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Aswoensdagviering Elandstraatkerk en
H. Familiekerk
Samen gedichten lezen, Maranathakerk
Matineeconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Vesper, Maranathakerk
Lectorentraining, Bergkerk
Vrouwencafé, over voltooid leven
Verkoop wereldwinkel, Bergkerk
Concert Musica Poëtica, Maranathakerk
Kerkenraadsvergadering
Vesper, Maranathakerk
Lezing: Schuld en armoede in de residentie,
Maranathakerk

- UITVAA

Wijk info

18 u
20 u
20 u
15 u

Kantoor en bespreekruimte
I

O

p zaterdag 24 februari ligt in het vrouwencafé een pittig thema op tafel,
dat veel mensen bezighoudt: ‘Voltooid leven’. Wat roept dat bij jou op?
(Hoe) houdt dit jou al dan niet bezig?
Loop eens binnen om hierover met andere vrouwen van gedachten te wisselen. Het vrouwencafé is open om 15.00 uur. Informatie: Margriet den Heijer
(070-360 67 07; margriet@betheldenhaag.nl) of ds. Martine Nijveld (070-779
07 24; me.nijveld@ziggo.nl).

Do 1
Do 1
Vr 2
Wo 7

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

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

telefoon

070 - 3451676

I

Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis
Bethel over ‘voltooid leven’

I

n februari begint weer een oecumenische leeskring! Samen met
leden van de Houtrustkerk lezen
we thuis elke keer een hoofdstuk uit
‘Heilige Onrust’ van Frits de Lange en
gaan in de middag- of avondkring in
gesprek. Het gesprek wordt begeleid
door ds. Axel Wicke en ds. Karl van
Klaveren.
Wij beginnen op vrijdag 2 februari,
van 20 - 22 uur in buurt-en-kerkhuis
Bethel en op woensdag 7 februari, van
15 - 17 uur in de Houtrustkerk en lezen daarvoor de bladzijden 7 - 36 van
‘Heilige Onrust’. Van harte welkom,
opgave is wel leuk, maar niet verplicht.
Voor meer informatie zie het activiteitenprogramma. Ook kunt u contact
opnemen met ds. Karl van Klaveren,
tel. 06-11 04 19 92 of ds. Axel Wicke,
tel. 070-331 64 32.

Agenda februari

www.joostfvanvliet.nl
I

H

ieronder volgt de eindstand van de opbrengst van de Kerkelijke Bijdrage (KB) 2017 in de Wijkgemeente den Haag-West.
In locatie Bergkerk was de Kerkelijke Bijdrage voor 2017 begroot op
€ 125.000. Ontvangen was op 8 januari 2018 € 129.565.
In locatie Maranathakerk was voor 2017 een Kerkelijke Bijdrage begroot van
€ 62.500. Ontvangen was op 8 januari 2018 € 61.601. Het gestelde doel is voor
2017 dus (bijna) bereikt. Misschien druppelt er nog wat na.
Wij danken een ieder voor de gedane betalingen. Wanneer u dit leest zijn
de voorbereidingen voor de Aktie Kerkbalans 2018 al in volle gang. In de Wijkkrant van januari hebt u er het een en ander over kunnen lezen. Eerder hebben
wij al geschreven dat over 2018 dezelfde bedragen zijn begroot als over 2017. Wij
hopen dat wij ook nu weer op uw onmisbare bijdrage mogen rekenen.
Namens de kerkrentmeesters van wijkgemeente Den Haag-West, Karin van
Beek-Dekker kvbeekdekker@gmail.com en Joost Smits joost.smits@hotmail.com

Oecumenische
leeskring:
“Heilige Onrust”

ERLAND
ED

Kerkelijke bijdrage 2017

NL52 ABNA 0474 2767 59
04 29Wijkkas Bergkerk (ook Comité
Meeleven)

Jong

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

Kopij voor het
Aanleg Onderhoud
maartnummer uiterlijk op NL92 INGB 0007 5801 75
Diaconie Bergkerk
5 februari
NL39 TRIO 0786 8127 02
zenden aan:
Bergkerk/
wijkkrantdhw@gmail.com ZWO-commissie
Bethelkapel

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

