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Wijkkrant Den Haag-West 
Het Dorp
Een impressie van de Anders Vieren-dienst in de Maranathakerk op 
 maart 

Het bekende lied ‘Het dorp’ 
van Wim Sonneveld zou-
den we ongetwijfeld alle-

maal mee hebben kunnen zingen: 
…langs het tuinpad van mijn vader…

Om in ‘Het dorp’ van de schilder 
Chagall te komen, moesten we wat 
meer moeite doen. Aan het schilderij 
‘Ik en het dorp’ moet je even wennen. 
Kleuren, geometrische lijnen, onder-
steboven dieren en mensen, verborgen 
symbolen.

Rondom dit uitdagende beeld was 
een viering vormgegeven met als the-
ma ‘zien en gezien worden’. Maar het 
eigenlijke, centrale dorp was de Ma-
ranathakerk zelf, die voor één zondagmorgen in een dorpsplein was veranderd 
waar gekeken, gedanst, gezongen, gemediteerd en gebeden werd.

Kerkgangers als dorpsbewoners rondom het plein, gewoon zittend voor hun 
‘eigen huisje’ of achter of onder een ‘boompje’. Wat zagen we, wie zagen we?

Een ontroerende dans, een prachtig gezongen psalm, liederen door de canto-
rij die raakten, een verrassende meditatie met een gezellig nagesprek.

Wat geleerd over onszelf en elkaar? Wie weet? Met de woorden van Huub 
Oosterhuis: “Ken je mij? Wie ken je dan? Weet je mij beter dan ik?” We kregen 
zeker geen antwoord op alle vragen, maar in elk geval een aanmoediging om de 
vragen te stellen en in ons leven mee te nemen.

Joke Kievit, lid werkgroep Anders Vieren

Naar aanleiding van de Anders Vieren-dienst op 4 maart in de Maranatha-
kerk, schreef Helga Vermaas:

Zien en gezien worden
 
Ogen kijken elkaar aan.
Een dans,
harmonie in beweging.
Armen strekken zich uit naar elkaar.
 
Ogen kijken elkaar aan.
Mens en dier. Een dorpstafereel.
Herinneringen uit het verleden.
Oogstrelende kleuren spatten van het doek.
 
Ogen kijken elkaar aan.
Wie ben jij, buurman, buurvrouw?
Ken jij mij, ken ik jou?
Kijk eens om je heen. Ontmoeting, ogen vinden elkaar.
 
Ps 
Door de nacht heen,
zien uw ogen mij
……..
Elke dag weer,
zoeken mijn ogen jou (Uit 150 Psalmen vrij, H. Oosterhuis)

Uit de kerkenraad
Folders - Met de actie kerkbalans is een mooie folder meegegaan. En er zijn er 
nog over. Mocht u deze folder door willen geven of elders neer willen leggen? 
Neem gerust een stapeltje mee; ze liggen op de lectuurtafels in Bergkerk en Ma-
ranathakerk.

Leven-met-verschil-gespreksgroepen - In het kader van het jaarthema is 
in maart een derde leven-met-verschil-gespreksgroep opgestart. De eerste twee 
groepen hebben het traject afgerond. Het waren levendige bijeenkomsten waar 
mensen elkaar met hun kleine en grotere verschillen beter hebben leren kennen.

Nieuw jaarthema - Voor volgend jaar wordt gezocht naar een nieuw jaarthe-
ma. We zijn nog zoekende, maar u hoort er meer van.

Vernieuwing wijkwijzer - Dit jaar wordt de wijkwijzer vernieuwd. Het 
boekje met alle info over onze locaties, gegevens kerkenraad, activiteiten, com-
missies etc.. De diverse aanspreekpunten kunnen een mail verwachten met de 
vraag hun gegevens langs te lopen en (waar nodig) wijzigingen door te geven. 
Miste u iets in de oude wijkwijzer? Laat het weten aan de scriba.

Afsluiting van onze vergaderingen - We hebben de gewoonte de vergade-
ringen van moderamen en kerkenraad af te sluiten met het bidden van het Onze 
Vader. Dat Onze Vader bidden we allemaal op een andere manier. De één bidt 
de versie van ’51, de ander de oecumenische variant, weer een ander die uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling 2004. En al biddend brachten we elkaar soms van de 
wijs. Daarom kiezen we er tegenwoordig voor om één van de vele varianten van 
het Onze Vader onder de agenda te zetten. En die in gezamenlijkheid te bidden. 
Het biedt ons tegelijk de kans om te proeven aan de rijkdom die er in dezen is. 
Zo sloten we de vergadering onlangs af met een hertaling van Dorothee Sölle.

Ook bij onze gezamenlijke diensten staan we elke keer voor die vraag: hoe 
bidden we het Onze Vader: ieder op de eigen wijze of kiezen we voor één ver-
woording? Een vraag die niet op één manier beantwoord hoeft  te worden, maar 
die wel elke keer weer voorbijkomt.

Gezamenlijke diensten - We hebben in de kerkenraad van 26 februari ge-
sproken over de gezamenlijke diensten en over de verschillende aspecten daar-
van: kennismaken met elkaar en met elkaars liturgie én de mogelijkheid om An-
ders te Vieren.

Nieuwe organist Maranathakerk - Na een zorgvuldige procedure is voor de 
Maranathakerk een nieuwe organist benoemd: Bert van Stam. En daar zijn we 
blij mee! Bert stelt zich elders in dit nummer voor. Hij start in april: op zondag 
8 april zullen we hem verwelkomen. We hebben alle vertrouwen in zijn muzi-
kaliteit en creativiteit en verheugen ons op de samenwerking. Hier past ook een 
woord van dank aan de sollicitatiecommissie én aan de gastorganisten, die ons 
door deze tijd heen gespeeld hebben. Dank voor alle inzet!

Volgende vergadering - De volgende moderamenvergadering is op donder-
dag 12 april.

Namens moderamen/kerkenraad, ds. Martine Nijveld (voorzitter)

Op zondagmiddag 15 april kan 
er ’s middags meditatief ge-
wandeld worden. Een wan-

deling anders dan anders, met stilte, 
een tekst of vraag om over na te den-
ken, een goed gesprek. We lopen een 
deel van de wandeling in tweetallen, 
zodat mensen het eigen tempo kun-
nen bepalen.

Dit keer starten we om 16 uur bij 
de Bergkerk. Daar sluiten we ook weer 
af, met koffi  e en thee.

Opgave: me.nijveld@ziggo.nl

Interreligieuze 
wandeling

Op zondag 6 mei organiseren 
pastor Duncan Wielzen en 
dominee Martine Nijveld 

een interreligieuze wandeling! We le-
ven in een religieus kleurrijke en diver-
se omgeving. Tijdens deze wandeling 
ontmoet u iets van deze diversiteit. 
We starten net als vorig jaar bij de H. 
Familiekerk (Kamperfoelieplein 29). 
Vorig jaar bracht de wandeling ons 
naar hindoetempel Dew Mandir aan 
de Gaslaan 72. Dit jaar gaat de wande-
ling naar de Anware Mustafa moskee 
aan de Herschelstraat 21. We ontmoe-
ten mensen van de moskee, horen hun 
verhalen en gaan met elkaar in ge-
sprek. Vervolgens wandelen we terug 
naar de H. Familiekerk. Daar eindigt 
de tocht met koffi  e/thee en nagesprek. 
Start van de wandeling: 16 uur. Afslui-
ting in H. Familiekerk: rond 18 uur.

Aanmelden kan bij: pastor Dun-
can Wielzen, dr.wielzen@p4ev.nl; 
06-28 32 75 71; of ds. Martine Nijveld, 
070-779 07 24 of 06-16 73 37 42; 

me.nijveld@ziggo.nl

Vrome Freule 
Kerk in de kroeg

Op donderdag 12 april trekken 
wij als kerk weer de kroeg in 
voor de Vrome Freule. Niet 

alleen omdat het er na Pasen weer wat 
vrolijker aan toe mag gaan, maar ook 
om over meegebrachte vragen en ge-
dachten te praten of, voor wie wil, ‘de’ 
kerk, een predikant en anderen in een 
gezellige sfeer, bij een drankje en een 
hapje te ontmoeten. Tenslotte is het 
ook wel zo, dat het ook bij een kerke-
lijke activiteit eens gewoon gezellig en 
leuk mag zijn – terwijl ook de Vrome 
Freule altijd openstaat voor serieuze 
vragen en gesprekken, mocht iemand 
daarmee komen. Noch de gespreks-
onderwerpen noch de -deelnemers 
liggen van tevoren vast, vaak schuiven 
ook mensen van de bar spontaan aan 
of worden bezoekers van de straat ge-
plukt, omdat toevallig net kennissen 
langslopen. Maar waar het ook om 
gaat: het is altijd gezellig en de eerste 
ronde betaalt de kerk.

Donderdag 12 april vanaf ca. 20 
uur in eetcafé De Freule, Fahren-
heitstraat 558 (tegenover de HEMA), 
van harte welkom!

ds. Axel Wicke

“Nog maanden leefden wij uit kartonnen dozen.” 

Verhalen over verhuizingen

De ongemakken en ongelukken rond verhuizingen zijn verschrikkingen 
terwijl ze duren, maar zodra alles op zijn plek staat en je van je nieuwe 
omgeving kunt genieten, kan je er heerlijk verhalen over vertellen. Ons 

verhalencafé, op vrijdag 13 april van 15 tot 17 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel, is 
de plek om uw herinneringen over verloren gegane spullen, de eindeloze zoek-
tocht naar dat ene boek en de hilarische ervaringen met aannemers, klusjesman-
nen en verhuisbedrijven met anderen te delen! 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 koffi  e, thee en gezellig-
heid is gezorgd.

ds. Axel Wicke

Ook op zondag  maart was in de Bergkerk een doopdienst. In die dienst 
werd Jolijn Henryjet gedoopt, dochter van Madelein en Joey van der Plas, 
zusje van Lieke-Lotte en Fiene. Een mooi en feestelijk moment.

Terugblik: doop op zondag 18 maart 

Meditatieve 
wandeling

Gesprekskring: 
Als het leven pijn doet

Sinds dit seizoen is de rouwverwerkingsgroep overgegaan in de kring: ‘Als 
het leven pijn doet’. Het is onze ervaring dat het helpt om met anderen te 
spreken over de vragen van het leven, in een periode van rouw, van lang-

durige zorg voor een naaste of als je moet leven met tekorten. We hebben geen 
antwoorden maar ondersteunen elkaar door het delen van ervaringen.

We komen bij elkaar op de woensdagen: 25 april, 23 mei en 13 juni van 10.30 – 
12.30 uur in de huiskamer van Bethel. Van harte welkom.

Sity Smedinga (-   )

Grote kist voor voedselbank

In de hal van de Maranathakerk staat sinds kort een fraaie, robuuste kist, 
bestemd voor gaven voor de voedselbank. De kist staat goed in het zicht en 
is permanent ‘beschikbaar’ voor bezoekers die etenswaren voor de voedsel-

bank willen doneren. Met deze kist wil de kerk tot uiting brengen hoe belangrijk 
ze het werk van de voedselbank in de stad vindt. Het idee voor een off erkist op 
een prominente plaats in de hal komt van de Grote Kerk in Winterswijk.
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Tussen Pasen en Pinkster
Hoe kunnen we het pinkstervuur ontsteken in onszelf of in onze 
gemeente? Vijftig dagen hebben we tussen Pasen en Pinkster 
om ons hierop te bezinnen. We kennen geen voorbereidende 
periode voor Pinkster, een Vijftigdagentijd bijvoorbeeld. Geen 
mooie teksten die ons aangereikt worden, woorden die ons 
inspireren, geen afgesproken vastenperiode, of vastenmaaltij-
den. Het is meer een Vijftigdagen met en zonder. Met het we-
ten van het leven van de Opstanding, maar nog even wachten 
op God in ons. Een periode van wachten op wat komen gaat, of 
wachten op wat we toelaten als mens en als gemeente. God in 
ons, die ons aanzet tot het verspreiden van het vuur van leven, 
zoals het leven bedoeld is.
 
Jaren geleden hadden wij voor onze zwager die 65 jaar werd 
het plan bedacht om 65 sterretjes voor hem te ontsteken. Ster-
retjes in plaats van kaarsjes. We hadden deze sterretjes in zand 
gestoken en dachten dat het goed was om deze buiten aan te 
steken. Dat was maar goed ook. In mum van tijd stak het ene 
sterretje het andere sterretje aan en werd het een vuurzee, die 
veel heter was dan wij van sterretjes verwacht hadden. Wat wij 
bedacht hadden als leuk, was ook leuk, maar het was ook spek-
takel.
 
Het ene sterretje stak het andere sterretje aan. Zo zou je het wil-
len in de kerk en in de samenleving. Elkaar inspireren, vertellen 
over God en over het leven met God, vertellen dat je het leven 
niet alleen hoeft te doen, maar met God en met zijn mensen.
 
God door zijn Geest in ons, is een God die heel dicht bij de 
mens wil zijn. Dat is een troost en een kracht om van het leven 
voor jezelf en de ander iets moois te maken. En dat in een perio-
de wanneer om ons heen het nieuwe leven ontspringt, de voor-
jaarsbloemen, het prille groen in de tuin en overal op het land 
waar het voedsel voor het komende jaar, hopelijk duurzaam, 
verbouwd wordt. We hebben vijftig dagen om ons elke dag een 
beetje meer voor te bereiden op het feest dat komen gaat, het 
Pinksterfeest waarbij alles in vuur en vlam komt te staan!
Sity Smedinga

Maranathakerk nu monument

Wethouder Joris Wijsmul-
ler (cultuur) heeft  begin 
maart in de Marana-

thakerk de documenten overhandigd 
waaruit blijkt dat het gebouw nu ge-
meentelijk monument is. Dat gebeur-
de tijdens een feestelijke bijeenkomst 
waarbij ook enkele eigenaren van an-
dere nieuwe monumentale panden 
aanwezig waren. Namens de Haagse Protestantse Gemeente, eigenares van de 
Maranathakerk, nam Jan Goossensen de offi  ciële brief van Monumentenzorg 
in ontvangst.

Op zaterdag 10 februari heb-
ben we met een gezellig eten-
tje afscheid genomen van 

Marjon. In 2002 is ze begonnen met de 
kindernevendienst te leiden in de Val-
kenboskerk. In 2007 ging ze voor het 
eerst mee op zomerkamp en vanaf 2013 
draaide ze bij Jeugdwerk Den Haag 
de KidsTime-middagen mee. Ook op 
buurtdagen bij Bethel was ze van de 
partij. Aan het eind van het vorig sei-
zoen besloot ze zich meer toe te gaan 
leggen op haar hobby saxofoon spelen. 
Marjon, dank je wel en tot ziens.

Nelleke van Kooij

Dat de kerk zo leuk kan zijn

Een hartelijk welkom met zelfge-
bakken cake en koffi  e verwarmt 
me na een koude wandeltocht 

en vormt een luchtige opmaat naar 
het vraaggesprek. Helemaal in stilte 
afscheid nemen van het ouderling-
schap na 35 jaar past bij haar beschei-
denheid, maar doet geen recht aan 
haar inzet in al die jaren. Vijfendertig 
jaar kerkenwerk, waarvan het grootste 
gedeelte samen met haar man, hebben 
haar leven gevormd. Vier kerken heeft  
Paula in deze tijd goed leren kennen. 
In de Bethelkerk heeft  Paula belijde-
nis gedaan. In de Bethlehemkerk, trad 
ze in 1954 in het huwelijk met Gerrit 
Zandbergen. Samen actief in de kerk, 
hun twee kinderen en hun kleinkin-
deren groeiden ermee op. Samenzijn 
en samenwerking vormden de motor 
van de vele activiteiten die ze verrich-
ten in de kerk. “Het was bijna een fa-
miliebedrijf” aldus Paula. Kleinkin-
deren gingen mee en raakten zo snel 
vertrouwd met de kerk. In Paula’s 
beleving was de Bethlehemkerk bijna 
een tweede thuis. Een opsomming ge-
ven van alle hand- en spandiensten is 
bijna ondoenlijk en lijkt op: gewoon 
doen wat op dat moment nodig is en 
… leuk is. Als ouderling en ouderling/
kerkvoogd/kerkrentmeester deed dit 

onverbrekelijke stel meer dan gewoon-
lijk aan het ambt werd toegeschreven. 
Beiden met hun eigen inbreng en 
daarnaast steunend op elkaars kwali-
teiten. Dit kwam ook duidelijk naar 
voren in de tijd dat Paula, wederom 
ondersteund door Gerrit, waarne-
mend koster werd van de Pauluskerk. 
Gerrit, met z’n ervaring als brand-
weerman, klauterde in de Bethlehem-
kerk al gemakkelijk op het dak voor 
een kleine reparatie. In de Pauluskerk 
organiseerde hij de ontruiming. Triest 
omdat weer een kerk ging verdwijnen, 
maar ook fi jn omdat de hele gemeente 
meeverhuist naar de Bergkerk.

Een nieuw begin, met plezier nieu-
we dingen ervaren en oppakken, dat 
houdt jong en veerkrachtig.

Herinneringen zijn blijvend, met 
name het kosterschap ontlokt haar 
met een stralende lach: “Ik zou zo 
weer koster willen zijn, dat is zo leuk!” 
Bezig zijn met bloemen door de bloe-
men voor de erediensten te verzorgen, 
bloemcorsages te maken of een bloem-
schikcursus te geven, gaf haar ook veel 
voldoening en energie. Enthousiast 
vertelt ze over de musical over Mozes, 
heel lang geleden, gespeeld in de kerk, 
waar oud en jong aan meedeed en ook 
Paula een rol had. In de Bergkerk za-
gen we Paula als ouderling tijdens de 
viering van het Heilig Avondmaal en 
was en is ze nog steeds actief in het pas-
toraat. Bij haar inzegening tot ouder-
ling heeft  toenmalige ds. Tineke Veld-
huizen expliciet het ambt verbonden 
met het pastoraat. Paula heeft  afscheid 
genomen als ouderling, maar blijft  dus 
nog actief in het pastoraat. Dit heeft  
haar hart. Ze zegt daarover: “Ik heb 
het gevoel, dat ik geleid word en steun 
en kracht ontvang van God om dit 
werk te mogen doen”. Met Woorden 
uit Prediker 3: “voor alles is een tijd” 
eindigt deze terugblik in de tijd.

Edwine Muller-Buschman

Even voorstellen:
Als nieuwe organist van de Maranatha-
kerk stel ik mij graag aan u voor: Bert 
van Stam is mijn naam en vanaf  april 
zal ik de vaste organist zijn bij de diensten.

Sinds oktober vorig jaar woon ik met mijn 
vrouw in Den Haag. Daarvoor kende ik 
deze stad vooral van mijn studietijd aan het 

conservatorium: mijn orgellessen waren vaak in de 
Lutherse Kerk, de Grote Kerk of thuis bij Ben van Oosten.

Momenteel werk ik als soft ware-ontwikkelaar in Zoetermeer. Ik vind het 
prettig dat ik dit nu ga combineren met een organistenbaan.

De bijzondere aandacht voor de liturgie en muziek in de Maranathakerk 
spreekt mij aan. Ik speel graag muziek uit verschillende stijlen: uiteraard J.S. 
Bach, maar bijvoorbeeld ook modernere muziek uit de jaren ‘50 (bouwtijd van 
kerk en orgel), muziek uit de Engelse traditie, en hedendaagse muziek met inspi-
ratie uit jazz- en popmuziek. Daarnaast improviseer en componeer ik ook graag 
in diverse stijlen.

Regelmatig ga ik samenwerkingen aan, bijvoorbeeld met violisten, slagwer-
kers, dansgroepen en als continuospeler in ensembles. Daar sta ik nu in de con-
text van de Maranathakerk ook voor open!

Voor meer informatie over mijn muzikale activiteiten kunt u mijn website 
www.bertvanstam.org in de gaten houden, en zich eventueel abonneren op de 
nieuwsbrief. Contact opnemen kan via info@bertvanstam.org of 06-24 79 50 14.

Ik zie ernaar uit te starten als organist!
Bert van Stam

inds oktober vorig jaar woon ik met mijn 
vrouw in Den Haag. Daarvoor kende ik 
deze stad vooral van mijn studietijd aan het 

conservatorium: mijn orgellessen waren vaak in de 

Pianomuziek door vier handen

Op woensdag 4 april is de maandelijkse koffi  eochtend met muziek in 
de Maranathakerk. Te gast zijn leden van de Quatre-maingroep Den 
Haag. Zij brengen een aantrekkelijk programma van lichtklassieke 

muziek. Aanvang 10 uur. Entree en koffi  e gratis. Een kleine vrijwillige bijdrage 
is welkom.

Segbroek 
zorgt

Als buurt-en-kerkhuis Bethel 
zijn we mede initiatiefnemer 
van de vereniging Segbroek 

Zorgt. Een vereniging die we hebben 
opgericht omdat mensen soms niet tij-
dig passende hulp krijgen. Niet ieder-
een komt gemakkelijk met de eigen 
kwetsbare situatie naar buiten. Soms 
speelt een verschil in taal, cultuur of 
religie mee. Daar is lang niet altijd oor 
en oog voor vanuit instellingen.

De 32 vertrouwenspersonen van 
de vereniging hebben dat wel, omdat 
zij allerlei culturele en religieuze ach-
tergronden hebben en zijn getraind 
om te luisteren met oog en oor voor 
de kwetsbaarheid en achtergronden 
die meespelen. Zij kennen de socia-
le kaart van ons stadsdeel en kunnen 
mensen steunen in het vinden van 
passende hulp. Vertrouwenspersonen 
houden op verschillende plekken in 
Segbroek spreekuur. Maar ze komen 
op afspraak ook bij mensen thuis en 
gaan zo nodig mee naar instanties. 
Wie meer informatie wil over de ver-
trouwenspersonen of de vereniging 
kan bij mij terecht.

Klaas Bruins

Afscheid Marjon de With

KidsTime

Tegels beschilderen. Tijdens de KidsTime-middag van 14 februari lieten 
zo’n 20 kinderen hun schilderstalent zien. De tegels werden tot ware 
kunstwerken omgetoverd. Er was nog tijd voor een spelletje in de kapel. 

Als diner aten we pasta pesto en pasta naturel. En een heerlijk vlafl ip toetje toe. 
En de winnaar is... Met zo’n 22 kinderen was het gezellig druk tijdens de 

Kids Time-middag op 7 maart. Met allerlei spelletjes was er nepgeld te winnen 
en te verliezen. De winnaar was Lot, een hele prestatie nadat ze twee keer alles 
had verloren. Daarna aten we met elkaar een broodje knak- of rookworst en een 
lekker toetje.

BethelBuurtBios

Tijdens de BuurtBios op vrij-
dagavond 13 april vanaf 20 uur  
in buurt-en-kerkhuis Bethel 

wordt de fi lm: Au Revoir Les Enfants 
(Frankrijk/Duitsland 1987, 104 minu-
ten) vertoont. Een met prijzen overla-
den, hartverscheurende fi lm 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…

ds. Axel Wicke
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Erediensten april 2018
  

Datum Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

1 april
Paaswake

Zie Maranathakerk 06.00 uur
Ds. Martine Nijveld

1 april
Pasen

Mw. Sity Smedinga
m.m.v. cantorij

Ds. Axel Wicke

8 april
Quasimodi Geniti

Ds. Olivier Elseman Ds. IJjo Akkerman
Schrift en Tafel

15 april
Misericordia Domini/ 
Goede Herder

Ds. Martine Nijveld
Dopen, m.m.v. Sing for Joy  
uit Maassluis

Ds. Derk Stegeman

22 april
Jubilate

Ds. Axel Wicke
Heilig Avondmaal

Ds. Olivier Elseman

29 april
Cantate

Ds. Saskia Wevers-van der Feltz,
Gorssel

Mw. Sity Smedinga

06 mei
Rogate

Ds. Martine Nijveld 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

Oecumenisch leesrooster april 2018
01 april Genesis 2:4b-25; Kolossenzen 3:1-4; Johannes 20:1-18
08 april Genesis 3:1-14; 1 Johannes 5:1-6; Johannes 20:(19)24-31
15 april Genesis 4:1-16; 1 Johannes 1:1-7; Johannes 21:15-24
22 april Genesis 6:1-4; 1 Johannes 3:1-8; Johannes 10:11-16
29 april Genesis 6:5-22; 1 Johannes 3:18 -24; Johannes 15:1-8

Rond de diensten
Genesis lezen tussen Pasen en Pinksteren
In de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit het bijbelboek Genesis, en wel 
uit de hoofdstukken 1 tot en met 11: oerverhalen over altijd weer opnieuw begin-
nen. Heel passend in de tijd na Pasen!

Zondag 8 april: start organist Bert van Stam 
Op deze zondag start de nieuwe organist voor de Maranathakerk, Bert van 
Stam. Een mooi moment om (nader) kennis te maken met Berts orgelspel en 
om hem te verwelkomen. Elders in deze Wijkkrant staat een stukje van Bert zelf. 

Zondag 15 april: doop en koor in de Bergkerk
Op zondag 15 april vieren we het feest van de doop. De doop zal dan bediend wor-
den aan Noor, dochter van Caroline Drop en Christian Pahlplatz. Aan deze dienst 
werkt ook één van de koren mee van organist Warner Fokkens, Sing for Joy.

Wij gedenken
Johanna (Ann) van der Ende (31 maart 1941 - 22 februari 2018)

Kort nadat duidelijk werd dat Anneke van der Ende leed aan een hersentumor 
is ze op 22 februari overleden. Ze is 76 jaar geworden. Ann is geboren in Sche-
veningen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1941. Tijdens de oorlog 
zijn haar opa, vader en twee broers overleden. Hierdoor heeft de oorlog altijd een 
rol gespeeld in haar leven. 4 en 5 mei bleven voor haar moeilijke dagen.

Anneke was altijd een actief en trouw lid van de Bethelkapel. Ze is diaken 
geweest, werkte mee met de bazaar en zat in de koffiedienst. Er kon een beroep 
gedaan worden op Anneke. Anneke kwam wel naar de Bergkerk, maar ze heeft 
zich er niet zo thuis gevoeld als in Bethel.

Het laatste jaar veranderde Anneke. Waarschijnlijk bracht de hersentumor 
al verandering in haar leven. Toen de diagnose gesteld was, wist Anneke dat ze 
niet lang meer te leven had.

In haar leven hield ze van engelen, nu mag ze zich gedragen en omgeven we-
ten door Gods engelen.

Sity Smedinga

Pieter (Piet) de Wild (12 augustus 1929 - 23 februari 2018)
Op 23 februari is overleden op 88-jarige leeftijd dhr. Pieter (Piet) de Wild. Een 
beminnelijk mens die voor zover het ging nog volop in het leven stond. Hij was al 
wel een poosje ziek, toch kwam het overlijden sneller dan gedacht. Piet leefde op 
afstand mee met de Bergkerk gemeente, maar voelde zich thuis bij de diensten in 
het Leyenburg ziekenhuis. Daar was hij een trouw kerkganger, dat was zijn ker-
kelijk thuis.

Sity Smedinga

Hendrika Adriana Wilhelmina de Heus – Berrevoets  
(16 mei 1926 – 26 februari 2018)
Op zaterdag 3 maart hebben we in de aula van Westduin afscheid genomen van 
Rie de Heus – Berrevoets, 91 jaar. Met liefde, dankbaarheid en humor vertelden 
kinderen en kleinkinderen het verhaal van haar leven: geboren in Strijensas, ge-
trouwd met Hugo de Heus (die in 2000 overleed).

Een sterke, zelfstandige vrouw. Een lieve moeder en een allerliefste oma. En 
tot haar vreugde werd ze ook nog overgrootmoeder! Jarenlang woonde ze aan 
de Laan van Meerdervoort. Na de sluiting van de Bethelkerk kwam ze bij de 
Bergkerk, waar ze nog een paar keer aan iets voor ouderen heeft meegedaan. De 
kerk hoorde haar leven lang erbij, geloof was voor haar een positieve kracht. Het 
gaf haar moed om verder te gaan. De laatste tijd woonde ze in Duinhage, waar 
ze genoot van de zon op het balkon en van het uitzicht. Ze had haar zangbundel 
van Johannes de Heer meegenomen en bladerde daar graag in: de liederen die ze 
op zondagavond in het gezin van herkomst zongen, zó dat mensen buiten op de 
dijk bleven staan om te luisteren.

Psalm 121 werd in de dienst gelezen, in beurtspraak, als een lied waarmee we 
elkaar vertrouwen en moed inspreken. Als mensen samen op reis door het leven.

ds. Martine Nijveld

Nieuwe versie 
Kerkomroep-app

In januari is een nieuwe versie van 
de Kerkomroep-app uitgebracht. 
Voor zowel tablet, smartphone 

als mediabox. De app heeft een nieuw 
uiterlijk en u kunt er diensten en vier-
ingen mee opslaan. Bovendien zijn de 
zoekfunctie en sortering verbeterd. 
Voor Humax-apparatuur is er ook een 
speciale Kerkomroep-app. Meer in-
formatie vindt u op www.sikn.nl.

Vakantie pastores
ds. Martine Nijveld

Van 16 t/m 29 april heb ik vakantie. 
Indien nodig nemen de collega’s waar.

ds. Martine Nijveld

ds. Axel Wicke
Tijdens de meivakantie gaan wij er 
voor een week tussenuit, van 28 april 
t/m 5 mei. Mijn collega’s ds. Martine 
Nijveld en Sity Smedinga zijn in die 
tijd mijn vervangers.

ds. Axel Wicke

Kroonkurken sparen
Jorina van Bergen doet een oproep voor het verzamelen van kroon-
kurken. In dit stuk geeft ze uitleg over het hoe en waarom. 

Sinds eind april 2016 is bij mijn dochter diabetes 1 geconstateerd. Mijn 
dochter is sindsdien ‘manager’ van haar eigen bloedsuikersysteem en moet 
dagelijks meten en spuiten. Voor niemand een pretje en al zeker niet voor 

een puber, maar ze slaat zich er tot nu toe dapper doorheen.
Om het onderzoek naar deze ziekte te stimuleren is er iemand een actie be-

gonnen. Over deze actie kun je hier alles lezen: tinyurl.com/bewaar-je-dopjes. 
Ook op Facebook is er een speciale pagina: tinyurl.com/facebook-bierdopjes.

In heel Nederland sparen mensen kroonkurken van bier en frisdrankflessen. 
De Groningse fabriek, die de recycling verzorgt, betaalt voor de kroonkurken 
een goede prijs. Er zijn heel veel dopjes nodig!

Wij sparen al meer dan twee jaar en we proberen zoveel mogelijk mensen mee 
te laten doen! Het is simpel: zet een potje op je aanrecht en stop daar je overge-
bleven dopjes in. Als je een aardige hoeveelheid hebt, neem je ze in een zakje mee 
en leeg ze in de vuilniszak achter de balie in de voorhal van de Maranathakerk. 
Ik zal zorgen dat ik ze regelmatig weer meeneem.

Namens de diabetesstichting en alle mensen die aan diabetes lijden:
BEDANKT!
Jorina van Bergen

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 

Ach, ich fuehl ‘s

BethelMuziekMatinee op 8 april om 15 uur, Thomas Schwenckestraat 30. 
Muziek die je raakt. Ach, ich fuehl ‘s. Die titel hebben we de komende 
BethelMuziekMatinee meegegeven, naar een aria van Mozart dat cen-

traal staat in dit concert. De muzikanten zijn drie internationale studenten van 
het Haags Conservatorium, Petra Ruth Alexandry – piano, Rachel Mills – cello 
en Marlina Deasy Hartanto – sopraan. Op het programma staan verder werken 
van Donizetti, Berg en Beethoven. Na afloop is er gelegenheid om te ontmoeten, 
onder het genot van een drankje. Toegang: een vrijwillige bijdrage.

Klaas Bruins
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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 
mei/juni nummer uiterlijk 
op  9 april 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda april 
Ma 2 - GEEN avondgebed in Bethel
Wo 4 10 u Muzikale Buurtkoffie, Maranathakerk
Wo 4 15 u Oecumenische leeskring Heilige Onrust, 

Houtrustkerk
Wo 4 17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Do 5 18 u Praatmaal, over omgang met dieren, Bethel
Vr 6 20 u Oecumenische leeskring Heilige Onrust, Bethel
Zo 8 15 u BethelMuziekMatinee, Koor de buren
Wo 11 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 11 17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 12 20 u Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 13 15 u Verhalencafé, over verhuizingen, Bethel
Vr 13 19.30 u BethelBuurtBios, film Au Revoir Les Enfants
Za 14 10 u Inleverdag Bazaar, Maranathakerk
Za 14 15 u Matineeconcert, Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 15 11.30 u Start project Tuin van Bethel, Bethel
Zo 15 16 u Meditatieve wandeling, Bergkerk
Zo 15 17 u  Concert Barokorkest Musica Poëtica, Maranathakerk
Wo 18 14.30 u Lezing: De joden van Parnassia, Maranathakerk
Za 21 17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Wo 25 10.30 u Kring Als het leven pijn doet, Bethel
Wo 25 20 u Lezing: Oproep: Alles moet anders, Maranathakerk
Za 28 15 u Vrouwencafé over huishouden, Bethel
Zo 29  10 u Verkoop wereldwinkel, Bergkerk

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
Als het leven pijn 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
doet-kring
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

Geloven in groen bij Bethel

Samen met de Haagse Dominicus zijn we bij buurt-en-kerkhuis Bethel 
druk aan het werk met het verder invulling geven aan het groene kerk-zijn. 
Zo zijn we onder andere plannen aan het maken voor de tuin. Het moet 

ruimte bieden voor zaaien en oogsten, uitnodigend zijn voor ontmoeting en een 
plek zijn van verwondering. Gebruikers van Bethel zijn uitgenodigd om mee in-
vulling te geven aan deze plannen en mee te werken aan de realisatie.

Na de viering van de Haagse Dominicus (zondag 15 april, aanvang 10.30 uur) 
starten we het project de Tuin van Bethel op de ‘zondag van de aarde’, met zaaien 
en planten. We drinken er dan koffie/thee (als het weer dat toelaat) en wie dat 
wil, kan meepraten over de verdere plannen met de tuin.

Inleverdagen Bazaar 2018

De bazar in de Maranathakerk vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 augus-
tus en zaterdag 1 september. De voorbereidingen zijn weer begonnen! 
De eerstvolgende inleverdag is zaterdag 14 april. U kunt dan tussen 10 

en 12 uur uw overtollige spullen komen brengen in de Maranathakerk: boeken, 
muziek, schoenen, kleding, servies, keukenspullen, brocante, handwerkmateri-
aal, sieraden, kinderspeelgoed, (nog bruikbare!) elektronica, enzovoort. De vol-
gende inleverdagen zijn op de zaterdagen 16 juni, 18 augustus en 25 augustus, 
steeds tussen 10 en 12 uur.

Dringend verzoek: wilt u geen spullen tussentijds brengen? Voor bijzonde-
re situaties, bijvoorbeeld bij verhuizing of als een huis wordt leeggeruimd, kunt 
u contact opnemen met mij (tel 06-10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl) of Jan 
Goossensen (jangoossensen@ziggo.nl).

Carolien Gijsbers

Praatmaal 
omgang met 
dieren

Het Praatmaal van donder-
dag 5 april zal in het teken 
staan van de omgang met 

dieren. Er zullen verschillende discus-
siepunten klaarliggen en er wordt een 
vegetarische maaltijd geserveerd. Ge-
interesseerden zijn welkom in Bethel 
vanaf 17.45 tot ongeveer 20 uur. Prijs: 
4 euro. Vooraf aanmelden s.v.p. via 
070-318 16 56, leo.vandriel@planet.nl 
of kbruins@stekdenhaag.nl. 

Vrouwencafé

Op zaterdag 28 april is er 
Vrouwencafé in buurt-
en-kerkhuis Bethel. Elke 

maand ligt een ander thema op tafel. 
Dit keer delen we onze verhalen over 
HUISHOUDEN vroeger en nu. 
En dat kon weleens een levendig café 
worden! Informatie: bel 070-360 67 
07 of mail margriet@betheldenhaag.
nl. Welkom van 15 tot ca. 17 uur.

Margriet den Heijer
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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
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”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
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