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Blijf bij me – Een kruisweg 
naar Marcus

In de dienst op Goede Vrijdag in de Bergkerk werken we met een kruisweg: 
we zien veertien verbeeldingen van momenten op de weg van Jezus. De ma-
ker ervan, Gerard Ursem, vertelt dat zijn vraagstelling bij het lezen van het 

lijdensevangelie uit Marcus werd: ‘Wat is er allemaal met je gebeurd?’ Margreet 
Spoelstra schreef er teksten bij. Zowel de teksten als de beelden zijn zo dat je 
ontdekt, ziet, hoort, ervaart dat het verhaal van toen ook een verhaal is van hier 
en voor nu.

Ik heb deze verbeeldingen een paar jaar geleden ook al eens (elders) gebruikt. 
En ze spreken me nog steeds aan. Eenvoudig, sober. Margreet Spoelstra schreef 
er ook een tekst bij, die misschien wel alle diensten van de Stille Week met elkaar 
verbinden kan:

Blijf bij me want de dag versmalt
nog even en de nacht zal het licht verjagen
blijf bij me als je kunt
help me het zwart te verdragen
hou de nacht met me uit
zing me liedjes van liefde
vertel me verhalen van licht
en – als je kunt – dat na de nacht de morgen komt.

Naast deze teksten en verbeeldingen zijn er ook lezingen uit het evangelie naar 
Marcus, is er verstilde muziek en zingen we samen. 

ds. Martine Nijveld

Uit de kerkenraad

Op het moderamen van 1 februari hebben we het derde deel wijzigings-
voorstellen voor de nieuwe kerkorde doorgenomen én van ons com-
mentaar voorzien. Het ging dit keer over de mobiliteit van predikanten 

en over werktijdvermindering bij dreigende fi nanciële tekorten. Een groot deel 
van de voorstellen ging over het bevorderen van samenwerking tussen gemeen-
ten, met het oog op de vitaliteit van de gemeente en met het oog op het behou-
den dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor pre-
dikanten. Th ema’s waarin we de actualiteit van ook onze gemeente herkennen. 
De discussie was levendig. We hebben de voorstellen van ons - vooral positieve 
- commentaar voorzien en ook enkele vragen en aandachtspunten toegevoegd.

De sollicitatiecommissie, op zoek naar een nieuwe organist voor de Maranat-
hakerk, heeft  in deze vergadering haar kandidaat voorgedragen. Het moderamen 
heeft  de voordracht unaniem overgenomen. Er moeten nog diverse stappen gezet 
worden in de maand februari (de Haagse kerkelijke wereld kent tenslotte diverse 
lagen). Maar we hopen dat de nieuwe organist ergens in maart kan starten!

We horen veel positieve reacties op de folder die meegegaan is bij de Actie 
Kerkbalans. Van harte hopen we dat het mee mag werken aan een mooi resul-
taat!

De diakenen luiden de noodklok als het gaat om de vacatures bij de diaconie: 
van de huidige diakenen zullen er verschillende dit jaar of volgend jaar stoppen. 
We zoeken dus actief naar nieuwe diakenen: mensen met hart voor mensen, met 
oog voor wat in de samenleving speelt. Meer info bij de contactpersonen van de 
diaconie, die op de achterzijde van onze Wijkkrant vermeld staan.

Na vele jaren zet Paula Zandbergen een punt achter het ouderlingschap. Op 
zondag 4 februari was ze voor het laatst actief in de eredienst in de Bergkerk. 
Op haar verzoek hebben we daar in de dienst geen aandacht aan besteed, maar 
natuurlijk willen we het hier wel benoemen en vooral ook Paula bedanken voor 
haar jarenlange inzet. Paula was o.a. vaste ouderling bij de avondmaalsdiensten 
in de Bergkerk en ze deed veel bezoekwerk. Dat bezoekwerk blijft  ze graag doen, 
ook nu ze geen ouderling meer is. Als lid van comité meeleven kunnen mensen 
nog steeds met hun verhalen bij haar terecht. Dankjewel, Paula!

De kerkenraad kwam bij elkaar op maandag 22 januari. Bij die vergadering 
schoven ook zeven leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad aan. 
En zijn we in gesprek gegaan over de visienota van de PGG én onze eigen be-
leidsnotitie. Dat was goed om te doen, omdat je ontdekt waar ieder mee bezig is, 
waar we samen op kunnen trekken, elkaar kunnen helpen en versterken.

Het moderamen vergadert weer op donderdag 1 maart en 12 april.
Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld (voorzitter)

Feestelijk afscheid hoofdredacteur 
Kerk in Den Haag
In de bijzondere ambiance van 
de pastoor van Arskerk vond op 
21 januari een feestelijke bijeen-
komst plaats, waarin door een 
groot gezelschap afscheid geno-
men werd van Jan Goossensen 
als hoofdredacteur van het blad 
Kerk in Den Haag. 

Er waren meerdere sprekers die 
door zijn opvolger Margot Be-
rends werden aangekondigd.

Wethouder en loco-burgemees-
ter Baldewsingh memoreerde Jans 
vrijwillige betrokkenheid bij het blad 
Hervormd Den Haag en later Kerk in 
Den Haag en noemde Jan een voor-
beeld van burgerschap, omzien naar 
de ander, de ander liefh ebben, verbin-
dingen leggen en samenleven. Tot Jans 
grote verrassing werd hij door Baldew-
singh, namens de koning, onderschei-
den als Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau.

Margot Berends noemde Jan ener-
giek, humorvol, charmant en ook wel 
serieus. Als cadeau gaf zij een snelbin-
der en een geldbedrag waarmee Jan 
op reis kan. Jan Kouwenberg sprak 

als scriba namens de wijkgemeente 
over Jans inspirerende rol, waarbij hij 
de Maranathakerk als cultureel punt 
in de buurt promootte en zorgde dat 
het een gemeentelijk monument werd. 
Ook memoreerde Jan Kouwenberg 
Jans deskundigheid op het gebied van 
taal en tekst en dat hij daar dankbaar 
gebruik van maakt bij het opmaken 
van de liturgie.

Namens het uitgeversberaad van 
Kerk in Den Haag sprak Th eo Hette-
ma. Hij zag Jan meer als een buff erre-
dacteur dan hoofdredacteur, waarbij 
hij Jan loofde om zijn handig opereren 

tussen uitgever en redactie. Jan durfde 
gevoelige onderwerpen aan de orde te 
stellen en mensen aan te sporen om 
over muren heen te kijken. Hij be-
dankte Jan voor zijn geweldige bijdra-
ge aan het blad. Th eo besloot zijn toe-
spraak met een citaat dat Jan ooit zelf 
schreef, bij het afscheid van de vorige 
hoofdredacteur.

Henk Baars, afdelingsmanager 
bij Stek, sprak over de enorme bijdra-
ge van Jan aan opinievorming. Van 
Henk kreeg Jan ook een onderschei-
ding: die van de Orde van het Th ee-
lepeltje.

Toen was Jan zelf aan de beurt om 
de aanwezigen toe te spreken. In zijn 
toespraak stond Jan stil bij de kerk als 
creatieve industrie van dienstverle-
ning en gebruikte de letters van het al-
fabet als kapstok om alle thema’s waar 
de kerk zich mee bezighoudt aan op 
te hangen. Van aandacht tot zielzorg 
en van cultuur tot maaltijd. Tot slot 
gaf Jan aan af en toe nog wat te wil-
len schrijven voor Kerk in Den Haag. 
Aansluitend aan de toespraken was tij-
dens de receptie de gelegenheid Jan de 
hand te schudden. 

Marinus van Kooij

40-dagen-project 2018

Als we de veertigdagentijd ook beleven als een periode om specifi ek stil 
te staan bij de noodlijdende mens, is het goed daar ook vorm aan te ge-
ven. De zondagen hebben vaste namen, Kerk in Actie komt met een 

veertigdagen-kalender en wij zijn gewend geld te verzamelen voor een goed doel.
Dit jaar heeft  de diaconie gekozen voor ‘Herstart - Den Haag’: een opvang-

huis van het Leger des Heils aan de Nieboerweg. Hier kunnen mensen met ern-
stige psychische en verslavingsproblemen enz. tot een half jaar intern een inten-
sieve begeleiding krijgen om weer een eigen plek in de maatschappij te zoeken. Er 
is daar behoeft e aan wat verstrooiing, m.n. een goede tafeltennistafel en interac-
tieve TV in de huiskamer.

In de Bergkerk wordt hier op Witte Donderdag voor gecollecteerd, in de Ma-
ranathakerk staat er een rode collectebus op de zondagen en bij de wekelijkse 
vespers op woensdag en de dagelijkse diensten in de stille week.

In beide kerkhuizen zal een vastenmaaltijd worden gehouden, een sobere 
maaltijd met soep, brood, fruit en een goed gesprek met elkaar. Op 21 februari in 
de Maranathakerk en op 6 maart in de Bergkerk. Een vrijwillige bijdrage wordt 
gevraagd, die ook ten goede zal komen aan dit project.

U kunt zich voor deze vastenmaaltijden opgeven; in beide kerken komen 
t.z.t. opgavelijsten te hangen.

Namens de diaconie, Jan Kouwenberg

Uitnodiging Vastenmaaltijd

Op dinsdag 6 maart is er in de Bergkerk een vastenmaaltijd. Deze maal-
tijd in de veertigdagentijd zal een sobere maaltijd zijn: soep, Turks 
brood en fruit. Er is ook gelegenheid om de reizende tentoonstelling 

van de Haagse Protestantse Diaconie te zien, over armoede door de eeuwen 
heen, die dan in de Bergkerk zal staan. Maaltijd en tentoonstelling sluiten aan 
bij het karakter van deze tijd van het jaar: soberheid, inkeer, bezinning.

De maaltijd begint om 18 uur. De maaltijd kost niets, u kunt wel een gift  doen 
in de vastenpot voor het veertigdagenproject. U kunt zich opgeven voor de maal-
tijd door uw naam in te vullen op de lijst achter in de kerk of bij Margriet den 
Heijer, tel. 070-360 67 07, mailadres: margriet@betheldenhaag.nl. Iedereen uit 
Den Haag-West wordt van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen!

Namens de diaconie, Margriet den Heijer

Paaszaterdag 
Taizé-viering 

Op 31 maart om 19.30 uur 
wordt er een speciale stil-
le-zaterdag viering in de sfeer 

van Taizé gehouden in Bethel. Het is 
een ingetogen meditatie ‘rondom het 
graf’. Het is in meditatieve sfeer een 
mooie voorbereiding op de paaswaken 
in diverse kerken en het paasfeest. 

Op Paasmaandag 2 april is er geen 
avondgebed in Bethel.

Leven met 
verschil

Van de eerste twee kringen’ 
Leven met verschil’ horen we 
enthousiaste verhalen! Voor 

de derde gesprekskring ‘Leven met 
verschil’ hebben drie personen zich 
opgegeven. Deze kring start op vrijdag 
23 maart om 10.30 uur in buurt-en-
kerkhuis Bethel.

Als u of jij mee wilt doen, en deze 
dag en tijd past, van harte welkom! 
Ik hoor het graag via sitysmedinga@
gmail.com of 06-37 35 07 51.

Sity Smedinga  
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Verbouwingsopruiming alles uit voorraad 50% korting.

• nu de allerlaatste karpetten voor  € 59.
• kokosmatten en schoonloopmatten vanaf € 3,- per stuk
• gordijnstoffen en vitrages uit voorraad nu € 2,95,- p/mm OP=OP
• 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 

Wij gedenken
Tine Riegen
Tine Riegen-Kloosterman overleed op 8 januari 2018, ruim 92 jaar oud. Ze 
groeide op in een domineesgezin, ging in de oorlogsjaren naar school op het 
‘s-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium aan de Sweelinckstraat. Ze trouw-
de in 1949 met Gerard Riegen, officier bij de Koninklijke Marine. Er kwamen 
drie kinderen, een gezin waarvan de man vaak op zee was. In 1978 (zij is dan 
53!) kan ze dan eindelijk gaan studeren, Italiaanse taal en letterkunde. Een lang 
gekoesterde wens, waar ze zich helemaal in kan uitleven. Na haar doctoraal gaat 
ze boeken vertalen, ontvangt daarvoor een prijs – de premio Nella Vos, en weet 
ruimschoots van de Italiaanse cultuur te genieten. Lezen is haar lust en leven tot 
het laatst toe.

Tine was een vriendelijk, scherpzinnig en kritisch mens, had een warme band 
met velen, en wist te genieten van haar vijf kleinkinderen. Ze was kerkelijk actief 
in de Zorgvlietkerk en toen die gesloten werd kwam ze mee naar de Maranat-
hakerk. We hebben haar leven gevierd op 15 januari in een mooie dienst, geleid 
door haar nicht ds. Riegen-Verkerk, afgesloten met muziek van ‘U zij de glorie’.

Jan Kouwenberg

Anton Roseboom
Op 8 januari is op 90-jarige leeftijd overleden Antoon Roseboom. Boven de 
kaart staat een tekst uit Prediker 12: ‘De mens gaat naar zijn eeuwig huis.’ Anton, 
geboren in het oosten van het land, woonde samen met zijn vrouw al vele jaren 
in Den Haag. Hij heeft in zijn leven de overstap gemaakt van boer naar verzeke-
ringsagent. Hij is vele jaren scriba geweest van de Bethelkapel. Door dementie 
kon hij de laatste twee jaar niet meer bij zijn vrouw aan de Segbroeklaan wonen. 
Hij verhuisde naar Duinhage, waar hij goed verzorgd werd. In zekere zin stond 
hij nuchter, open in het leven. Over de ziekte dementie en in de laatste weken 
over zijn sterven, zei hij: Het is zoals het is. Met deze uitspraak van hem, hebben 
we een verbinding gevonden in Prediker 12. En daarbij de vraag gesteld: als je het 
leven accepteert, het leven neemt zoals het is, als je daar vrede mee hebt, lijd je er 
dan minder aan?

Sity Smedinga

Rie Cram
Vlak voor haar 100ste verjaardag is op 16 januari overleden Margaretha Maria 
(Rie) Cram. Op haar verjaardags-dag, 20 januari hebben we in een dankdienst 
voor haar leven stil gestaan bij haar leven en sterven.

Rie heeft veel meegemaakt in haar leven en wist daar met haar blijmoedig-
heid en humor weer uit te komen. Muziek en zingen heeft een grote rol gespeeld 
in haar leven. Tot twee jaar geleden was ze, ondanks dat ze al niet goed meer kon 
zien, een trouw lid van de cantorij van de Bergkerk. Ook is ze 30 jaar in actie ge-
weest bij de maaltijdavonden in Eltheto.

Ondanks haar hoge leeftijd stond Rie open in het leven. Zij liet ons tijdens 
haar uitvaart de nieuwe woorden van Henk Jongerius zingen op het bekende 
lied: U zij de glorie. In het laatste jaar werd ook voor Rie zichtbaar dat haar batte-
rij langzaam op raakte. Ze keek ernaar uit om te sterven, maar honderd jaar had 
ze wel graag willen worden. Helaas net niet.

Sity Smedinga

Jim Pikaar
Op 16 januari is op 82-jarige leeftijd overleden Maarten James (Jim) Pikaar. Zijn 
overlijden kwam voor velen onverwacht. Gelukkig hebben zijn dierbaren wel af-
scheid van hem kunnen nemen.

Jim is jaren geleden getroffen door een hersenbloeding, hierdoor kon hij niet 
meer thuis wonen en werd hij doordeweeks in Uitzicht verzorgd. Jim werd om-
ringt met veel liefde van familie en vrienden.

Hij werd door velen gezien en hij nodigde daartoe uit!
Tijdens de herdenkingsdienst hebben we met woord en muziek stilgestaan 

bij Jim zijn leven. Zijn leven als vader en opa, zijn werkzaam leven en zijn leven 
met vrienden. Geloven was voor hem dat wat je niet ziet en niet kunt bewijzen 
en er toch is. Hij maakte geloven zichtbaar door zijn werk in en voor de diaconie. 
Veel projecten en diaconale avonden waren van zijn hand. Jim deed het geloof.

Sity Smedinga

Clara de Jong – Kleijn
11 november 1927 – 25 januari 2018

Met mooie muziek, met goede woorden en verhalen vol herinneringen heb-
ben we op woensdag 31 januari in de aula van de begraafplaats aan de Kerkhof-
laan afscheid genomen van Clara de Jong-Kleijn, teruggezien op haar lange leven 
en de dank uitgesproken voor wie ze was.

We lazen psalm 84, over de mus die een huis vindt bij de Eeuwige. En kon-
den daarbij vertellen van de omzwervingen van Clara: ze werd geboren in Den 
Haag, was een tijdlang thuis in Australië, kwam terug naar Nederland, woonde 
er op veel plekken, vond een thuis in Scheveningen en een kamer met uitzicht in 
Uitzicht. Vanuit Uitzicht kwam ze samen met haar dochter naar de diensten en 
de koffieconcerten in de Bergkerk.

We lazen uit 1 Korintiërs 13 over liefde en volhouden, over de ander belang-
rijker vinden dan jezelf. Woorden waarin we Clara herkenden: een zorgzame 
vrouw, denkend om de ander, sterk en positief. En als het nodig was, en dat is het 
geweest, was ze positief voor twee.

Vertrouwen, hoop en moed – voor haar waren het woorden die haar verbon-
den met de wereld van geloven, waar ze altijd weer bij terug kwam.

We wensen haar nabestaanden vertrouwen en liefde toe.
ds. Martine Nijveld

Zomerkamp

Zaterdagavond 20 januari was 
het een drukte van belang in 
buurt-en-kerkhuis Bethel, 

toen de film van het Piratenkamp 
in Mierlo van zomer 2017 werd ver-
toond. Heel veel deelnemers en hun 
ouders keken mee naar de belevenis-
sen van afgelopen zomer. Elk kind en 
tiener kreeg het kampjournaal-boekje 
om nog eens na te lezen wat we gedaan 
hebben en de foto’s van het kamp te 
bekijken. Na afloop nog even discoën 
en napraten.

Het aantal aanmeldingen voor het 
kamp van komende zomer in Ewijk 
van 14 t/m 21 juli staat nu al op 18 en 
dat is een goed begin. De eerste verga-
dering om het kamp voor te bereiden 
is ook al geweest. De keuze van een 
thema is dit keer nog niet gemaakt, 
maar de ideeën zijn er wel!

Wil je ook mee met ons op zomer-
kamp? Kijk dan op:

www.zomerkampdenhaag.nl

Verschillenoverstijgende liefde
Sinds een aantal maanden is Seva, een jonge vrouw (25 jaar), chris-
ten en vluchtelinge uit Eritrea, als vrijwilliger actief bij Bethel. Zij 
kwam bij ons via haar buurvrouw Esmel, een andere vrijwilliger, ook 
een vluchtelinge, uit Iran. Esmel is moslima. Seva had het moeilijk 
omdat haar moeder in Eritrea onlangs was overleden en zij hier 
alleen, zonder familie zat. Esmel zag dat het niet goed met haar 
ging, dat ze weinig at en passief was. Daarom nam zij Seva mee 
naar Bethel, naar de maaltijden.

Ik ben onder de indruk hoe Seva en Esmel met elkaar omgaan, 
als een moeder en dochter, warm en betrokken op elkaar. Seva 
noemt Esmel - veelzeggend - mamma. Zij heeft Seva weer tot meer 
activiteit en meer eten weten te bewegen. Het gaat beter met haar.

Het sluit aan bij mijn eigen ervaring dat mensen voor elkaar tot 
broer en zus, vader en moeder kunnen worden. Bloedbanden zijn 
geen garantie voor goede relaties en we verliezen soms al te vroeg 
onze ouders, broer of zus. Jezus relativeert bloedbanden als hij 
zegt dat iedereen die de wil van God doet, zijn broer en zus is.

Die nieuwe relaties kunnen ontstaan over verschillen van etnici-
teit, geloof, karakter, huidskleur en afkomst heen. De taal van tra-
nen van verdriet, de taal van troost en de taal van liefde en barm-
hartigheid is universeel.

Juist als we elkaar zien als individuele mensen (niet als groep 
waar we allerlei vooroordelen over hebben) en als ‘kinderen van 
één vader’, dan beseffen we lotsverbondenheid en verwantschap 
en kan er liefde en solidariteit groeien. Veel mensen zijn bang voor 
deze vergaande liefde en willen daar niets van weten. Zij zien dit als 
bedreigend voor de eigen identiteit en de bestaande orde. Dat dit 
tot conflicten kan leiden, zien we in het leven van en de moord op 
Jezus. In de veertigdagentijd staan we hier opnieuw bij stil. Dat deze 
grensoverstijgende liefde in deze tijd in ons mag worden versterkt.

Klaas Bruins

Geschiedenis Haagse Diaconie

In de veertigdagentijd zal in onze wijk een expositie over de geschiedenis van 
de Haagse Diaconie te bezichtigen zijn. Van 19 februari tot en met 4 maart 
in de Maranathakerk, van 7 tot met 25 maart in de Bergkerk en van 26 maart 

tot met 2 april weer in de Maranathakerk.
Al vijf eeuwen lang is de Protestantse Diaconie van Den Haag actief in de 

stad. Vandaag de dag zet ze zich in voor de bijzondere armenzorg. Daar valt bij-
voorbeeld onder: financiële hulp aan mensen in nood die nergens anders terecht 
kunnen en opvang van o.a. dak- en thuislozen, verslaafden en vluchtelingen. 
De expositie laat zien hoe de armenzorg van de Diaconie zich heeft ontwikkeld 
sinds 1575 tot de instantie die ze nu is. Bedeling met brood, turf en bier, zorg voor 
wezen, ouderen en ziek, straatcollecten en crisishulp passeren de revue.

De expositie is opgezet naar aanleiding van het pas verschenen boek van his-
toricus dr. Jurjen Vis, ‘Diaconie – vijf eeuwen armenzorg in Den Haag’.

Jan Kouwenberg

Geboren
Op 31 januari 2018 is in het gezin van 
Madelein en Joey van der Plas een 
dochter geboren: Jolijn Henryjet. Zus-
je van Lieke-Lotte en Fiene. Op het 
kaartje staan veel mooie woorden, ook 
gedacht vanuit de beide grote zussen: 
‘samen lachen, samen spelen, samen 
alles delen.’ Van harte gelukgewenst!

ds. Martine Nijveld

KidsTime-
middagen

Kunstige KidsTime-middag. 
Op woensdag 13 december 
stond de KidsTime-middag in 

het teken van het maken van schilde-
rijen op een bijzondere manier. Zo’n 
24 kinderen maakten ware kunstwer-
ken met kaarsvet en ecoline of met 
lijm, zout en verf. De gezamenlijke 
maaltijd bestond uit kippensoep en to-
matensoep met een eierwafel met slag-
room, aardbei en kerstchocolaatje toe.

Feestelijk KidsTime-nieuwjaars-
diner. Het nieuwe jaar begon goed 
tijdens de KidsTime-middag op 10 ja-
nuari. Zo’n 27 kinderen maakten een 
heerlijk diner. In groepjes maakten 
ze verschillende gerechten. Het leuke 
was dat hun familie kwam om mee te 
eten als start voor het nieuwe jaar. De 
kinderen hielpen ook mee met uitser-
veren. Het was een druk nieuwjaars-
feestje. De kinderen hebben een lek-
ker etentje bereid en hun familie vond 
dat ook!

Op zaterdag 27 januari kwam een 
klein groepje kinderen bij elkaar om 
toneel te spelen. Het werd een knus-
se bijeenkomst, waarbij we met elkaar 
aan een grote tafel ook lekker hebben 
gegeten. Soms is het wel eens fijn dat er 
niet zoveel kinderen zijn, merkte een 
jongetje op!

Vieringen door de week

In de afgelopen twee jaar hebben we met een bepaalde regelmaat een viering 
door de week gehouden voor de hen die op zondag moeilijk naar de kerk kun-
nen komen. Een aantal gemeenteleden had aangegeven dat ze door de thuis-

zorg niet op tijd geholpen kunnen worden en het dan moeilijk is om je vervoer te 
regelen om op tijd in de kerk te zijn. Voor hen waren de diensten door de week.

In het moderamen hebben we besloten niet door te gaan met deze middag-
diensten, omdat er bijna geen gebruik van gemaakt werd. Een mooi aanbod, 
maar het bleek niet aan te sluiten bij u.

Een aantal vieringen gaan wel door: een middagdienst op Witte Donderdag, 
een zangdienst in de zomer en de advent- en kerstdienst in december.

Mocht u wel behoefte hebben aan een dienst op een ander tijdstip: elke zater-
dagmiddag om drie uur is er een dienst in de grote zaal van woonzorgcentrum 
Duinhage, De Savornin Lohmanlaan 202. Ook als niet-bewoner van Duinhage 
bent u van harte welkom om deze diensten bij te wonen.

Sity Smedinga
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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.

Erediensten maart 2018
  

Datum Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

04 maart;  
3e 40-dagentijd
Oculi

Gemeenschappelijke dienst
Maranathakerk om 10.30 uur

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

11 maart
4e 40-dagentijd
Laetare

Ds. Casper van Dongen Ds. Martine Nijveld
Schrift en Tafel
Met Bach cantate

18 maart
5e 40-dagentijd
Judica

Ds. Martine Nijveld
Biddag

Ds. Axel Wicke

25 maart
6e 40-dagentijd
Palmarum

Ds. Axel Wicke Ds. Martine Nijveld

29 maart
Witte Donderdag

15.00 uur, Heilig Avondmaal
Mw. Sity Smedinga
19.30 uur, Heilig Avondmaal
Ds. Axel Wicke

Zie Bergkerk
 
19.30 uur, Schrift & Tafel
Ds. Martine Nijveld

30 maart
Goede Vrijdag

19.30 uur, ds. Martine Nijveld
m.m.v. cantorij

19.30 uur, ds. Axel Wicke

1 april
Paaswake

Zie Maranathakerk 06.00 uur
Ds. Martine Nijveld

1 april
Pasen

Mw. Sity Smedinga
m.m.v. cantorij

Ds. Axel Wicke

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

Oecumenisch leesrooster februari 2018
04 maart Exodus 20:1-17; Romeinen 7:14-25; Johannes 2:13-22(25)
11 maart Jozua 4:19-5:1, 10-12; Efeziërs 2:4-10; Johannes 6:(1)4-15
18 maart Jeremia 31:31-34; Hebreeën 5:1-10; Johannes 12:20-33
25 maart Jesaja 50:4-7; 2 Filippenzen 2:5-11; Marcus 14:1-15:47
29 maart Exodus 12:(1)15-20; Psalm 81; Johannes 13:1-15
30 maart Exodus 12:(1)21-28; Hebreeën 9:11-15; Johannes 18:1-19, 42

Rond de diensten
Vespers in de Veertigdagentijd
Elke woensdagavond in de veertigdagentijd (14 februari t/m 28 maart) is er een 
vesper in de Maranathakerk, een half uur met stilte, muziek, lezing, bezinning, 
lied, gebed. Deze vespers beginnen om 19.30 uur.

Zondag 4 maart, Anders Vieren - Zien en gezien worden
De dienst op de derde zondag in de Veertigdagentijd wordt voorbereid door de 
werkgroep Anders Vieren. Het thema is ‘Zien en gezien worden’. We werken 
volop met verbeeldingen – in de meest ruime zin van dat woord! Ook de cantorij 
(onder leiding van Christi van der Hauw-Scheele) werkt mee.

Zondag 11 maart - dienst met cantate in de Maranathakerk
Dit keer klinkt een cantate van Dietrich Buxtehude (BuxWV 73): ‘Mein Herz 
ist bereit’. Zoals steeds met musici en zangers onder leiding van Jörn Boysen. 
Voorafgaand aan de dienst geeft Jörn om 10.00 uur voor belangstellenden een 
toelichting op de cantate in de gemeentezaal.

Ook in deze dienst werken we met het project van de kindernevendienst uit 
Kind op Zondag. Het thema daarvan is dit keer ‘Ik zorg voor jou’. Op deze zon-
dag, Laetare (verheug je), vieren we ook de maaltijd. 

Zondag 25 maart - Palmpasen
Bij deze zondag hoort het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Een verhaal dat 
begint met een vrolijke optocht. De kinderen maken - in onze beide kerken - op 
deze zondag tijdens de kindernevendienst palmpaasstokken!

Vespers in de Stille Week
Na Palmzondag zijn er in de Stille week van maandag t/m woensdag vespers in 
de Maranathakerk. Ook dan: stilte, muziek, lezingen, liederen, gebed. Tijd om 
stil te worden, om te bezinnen. Om 19.30 uur.

Pasen vieren
Pasen vieren we met een veelvoud aan diensten. In het overzicht van erediensten 
staat alle info bij elkaar. De diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
vormen samen met de Paasnacht één viering. Als voorgangers gaan we om en om 
voor in onze kerken. Om de eenheid van de viering tot uitdrukking te brengen 
maken we voor elke vierplek één liturgieboekje voor deze dagen.

Dit jaar zijn er twee Paaswaken in onze gemeente. Zo kunt u uw eigen vier-
weg door deze dagen gaan.

Donderdag 29 maart - Witte donderdag-middagviering
Voor hen die ’s avonds liever niet meer over straat gaan, houden we op Witte 
Donderdag een viering ’s middags om drie uur in de Bergkerk. Het is een viering 
met Avondmaal, zittend in een halve kring.

Donderdag 29 maart - Witte Donderdag in de Maranathakerk 
Bij de dienst van Witte Donderdag in de Maranathakerk mogen de kinderen 
helpen met het breken en delen van de matzes, het ronddelen van de bekers, het 
aansteken van lichtjes en bij lezen en bidden. Zo wordt het een viering voor jong 
en oud, waarin we voedsel krijgen voor onderweg, brood en troost. We zingen 
‘Ubi caritas’: waar vriendschap is en liefde, dáár is God.

Donderdag 29 maart - Witte Donderdag in de Bergkerk
Bij deze intieme avondmaalsviering in kring-vorm zal de gedachtenis aan de 
laatste maaltijd van Jezus met zijn volgelingen centraal staan en met behulp van 
Israëls doortocht door de Schelfzee geduid worden.

Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag-dienst Maranathakerk
Voor deze dienst heeft de voorganger het plan opgevat om zich door het nieuwe 
boek van Erik Borman over Goede Vrijdag te laten inspireren. Helaas moest dit 
boek bij ter perse gaan van deze Wijkkrant nog verschijnen, dus meer dan dat 
wij het passieverhaal volgens Marcus gaan lezen, kan ik helaas nog niet zeggen.

Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag-dienst Bergkerk
In deze dienst horen we het lijdensevangelie naar Markus en kijken we naar de 
verbeeldingen van een kruisweg gemaakt door Gerard Ursem (zie ook elders in 
deze Wijkkrant). Ook de bijdrage vanuit de cantorij zal passen bij de soberheid 
van deze dienst.

Zaterdag 31 maart - Paaswake Bethel
Op zaterdagavond is er een speciale, meditatieve paaswake met veel stilte en ge-
zangen uit Taizé in Bethel. Hij begint om 19.30 uur als viering van de Stille Za-
terdag om, tegen het einde, als het donker gevallen is, het licht van de Opstan-
ding feestelijk te verwelkomen. 

Zondag 1 april - Paaswake Maranathakerk
Dan is er, op de vroege paasochtend om 6 uur, de Paaswake in de Maranatha-
kerk. In deze bijzondere viering, in de vroege morgen, gaan we van donker naar 
licht – en ervaren we dat ook wij mogen opstaan en leven. We zullen we o.a. 
‘Groter dan ons hart’ zingen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. En 
daarvoor zoeken we zangers die samen een gelegenheidskoor willen vormen!

Zondag 1 april - Paasochtend Bergkerk
Een feestelijke dienst waarin we veel zullen zingen. En daar beginnen we al mee 
tien minuten vóór de dienst. Tijdens de dienst wordt de nieuwe Paaskaars bin-
nen gebracht. De cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele werkt mee.

Afscheid van vier actieve leden

Het (bijna) voltallige locatie-
team van de Maranathakerk 
heeft begin februari met een 

gezellig etentje in de gemeentezaal 
afscheid genomen van vier kerken-
raadsleden die eerder al hun taken 
hadden neergelegd. Voorzitter Jan 
Goossensen bedankte de vier, met al 
hun kwaliteiten, hartelijk voor hun 
jarenlange inzet. Elly van Meijgaard, 
die het mooiste Nederlands sprak dat 
hij ooit hoorde en die in vergaderin-
gen bekend stond om haar zorgvul-
dige inbreng. Hinke Benjamins, die 
als oud-verpleegster een combinatie 
vormde van zorgzaamheid en doortas-
tendheid. Waar assistentie nodig was, 
stak ze de handen uit de mouwen. Jo-
hanna Reinsma, een diaken met een 
scherp oog voor de maatschappij die 
er steeds op hamerde bij alle schaalver-
groting in de kerk niet voor de verlei-
ding te bezwijken op zondag één ge-
bouw te sluiten. Mensen zijn gehecht 

aan hun kerk. En Helga Vermaas, die 
ouderling, lid van de liturgiecommis-
sie en koorlid is geweest. Voor haar 
gaan vernieuwing en continuïteit in 
de kerk idealiter altijd hand in hand. 
Veel van haar opvattingen (‘Zingen in 

de kerk doe je ook voor anderen’) zijn 
afkomstig van de vroegere cantor-or-
ganist en liturgiekenner Arie Eikel-
boom. Hij en zijn koor waren ook nog 
te horen en te zien, op een videofilm 
van een bijzondere kerkdienst – een 
‘dienst in vieren’ – die in 1995 op de 
Ikon-televisie was uitgezonden. Veel 
oudgedienden van bijna vijfentwintig 
jaar geleden kwamen op het projectie-
scherm voorbij, in een kerk die duide-
lijk nog niet gerestaureerd was. Zoge-
zegd Andere Tijden!

Jan Goossensen

v.l.n.r. Elly van Meijgaard, Helga 
Vermaas, Johanna Reinsma,  
Hinke Benjamins.
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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
jmkouwenberg@planet.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) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 318 16 56
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, wo, do 
10-11 uur en vr 14-15 uur
Vrij op: di, vrijdagochtend en za 
axel.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

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

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
aprilnummer uiterlijk op 
12 maart 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda maart 
Do 1 18 u Praatmaal, over versterken van democratie, Bethel
Do 1 20 u Leerhuis ‘Memento Mori’, Maranathakerk
Vr 2 20 u Oecumenische leeskring ‘Heilige Onrust’, Bethel
Wo 7 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Wo 7 15 u leeskring ‘Heilige Onrust’, Houtrustkerk
Wo 7 17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Do 8 20 u Vrome Freule
Do 8 20 u Leerhuis  ‘Memento Mori’, Maranathakerk
Vr 9 15 u Verhalencafé, over ruzies in ons leven, Bethel
Vr 9 19.30 u BethelBuurtBios, film The Shawshank Redemption
Zo 11 15 u BethelMuziekMatinee, Haags Kleinkoor.
Wo 14 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 14 17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Wo 14 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Do 15 20 u Leerhuis  ‘Memento Mori’, Maranathakerk
Zo 18 11.30 u Koffieconcert, Warner Fokkens, Bergkerk
Wo 21 10.30 u Kring ‘Als het leven pijn doet’, Bethel
Wo 21 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Wo 21 20 u Lezing over calvinisme, Maranathakerk
Do 22 20 u Leerhuis  ‘Memento Mori’, Maranathakerk
Vr 23 10.30 u Derde gespreksgroep Leven met verschil, Bethel
Za 24 15 u Vrouwencafé, over mantelzorg, Bethel
Za 24 17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Zo 25 10 u Verkoop wereldwinkel, Bergkerk
Wo 28 19.30 u Vesper, Maranathakerk
Za 31  19.30 u Avondgebed, Bethel

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

Leerhuis ‘Memento Mori’

In maart gaat een leerhuis over de dood van start. Preciezer, om de kunst om 
goed te sterven en om de vraag waarom het eigenlijk belangrijk is, al tijdens 
je leven over je dood na te denken. Want al in de middeleeuwen werd gezegd, 

dat er niet alleen een kunst bestaat om goed te leven. Nee, net zo belangrijk is de 
kunst om goed naar de dood toe te leven en om goed te sterven. Ik denk soms, dat 
wij vandaag de dag deze laatste kunst een beetje vergeten zijn, daarom dit leerhuis.

Vanuit verschillende perspectieven gaan wij het levenseinde benaderen, van-
uit 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? Het gedetailleerde 
programma vindt u in het voorjaarsprogramma.

Het leerhuis is op vier donderdagavonden 1, 8, 15 en 22 maart vanaf 20 uur in 
de Maranathakerk.

Iedereen is van harte welkom, ook op afzonderlijke avonden. Opgave van 
tevoren is aardig, maar niet vereist. Leiding en informatie: ds. Axel Wicke,  
070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl.

ds. Axel Wicke

KidsTime-club
De wekelijkse club is na de kerstvakan-
tie weer van start gegaan. Gemiddeld 
zo’n acht kinderen knutselen en spelen 
spel op vrijdagavond in ’t Valkennest 
in buurt-en-kerkhuis Bethel, van 19-20 
uur. Als je tussen 8 en 12 jaar oud bent, 
mag je meedoen.

Janneke en 
Willem getrouwd

Janneke Ament en Willem van 
Beuzekom, gemeenteleden van de 
Maranathakerk, zijn getrouwd. 

Het burgerlijk huwelijk werd begin ja-
nuari op het stadhuis voltrokken. Vrij-
dagmiddag 9 februari volgde de ker-
kelijke bevestiging en inzegening. Na 
afloop was er een gezellige ontvangst 
in de gemeentezaal.

I

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9

2566 GH Den Haag
Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@joostvanvliet.nl
www.joostvanvliet.nl


