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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel

Het interieur van de Bergkerk
Als weerspiegeling van het samengaan van verschillende kerkelijke gemeentes in één gebouw.
Voor iemand die de Bergkerk voor
het eerst binnenkomt, is niet meteen
te zien dat het gebouw herinneringen
herbergt van verschillende kerkelijke
gemeentes. Een paar jaar geleden is

gevierd dat het gebouw, dat als Opstandingskerk geopend werd, vijftig
jaar oud is.
De raampartijen laten het licht op een
mooie manier binnenschijnen. De
voorwand van de Bergkerk, ook wel
de aandachtswand genoemd, is ontworpen door de kunsternaar Berend

Hendriks. Zo ook de panelen aan de
zijwanden links en rechts van de aandachtswand. De panelen stellen de
tocht van de Israëlieten door de woestijn voor. En de aandachtswand met

zijn vertikaal gerichte betonplastiek
doorsnijdt de horizontale lijnen van de
panelen aan de linkerwand. Zij beeldt
uit wat voor de Israëlieten de vuurkolom is en wat voor ons het vertikale
contact is tussen hemel en aarde. Naar
rechts toe, leiden de glas-in-lood panelen naar het beloofde land.

Van de oorspronkelijke preekstoel
is een deel verplaatst naar de rechter
zijmuur.
Het grote Klop-orgel op het liturgisch centrum is door een breed samengestelde commissie aangeschaft
met geld afkomstig van de Oud Papier
Actie. In wijkgebouw Eltheto, met
een eigen bestuur, werden er kledingbeurzen georganiseerd door een grote
groep mensen, vooral gemeenteleden
van de voormalige Bethlehemkerkgemeente.
In de gedachtenishoek links vooraan hangt een bewerkt houten kruis.
Dat hing hoog bovenaan de achtermuur van de Bethlehemkerk. De houten stoel in dezelfde hoek is afkomstig
uit de Bethelkapel. Net als een aantal
kleden op het liturgisch centrum die
naar gelang het kerkelijk jaar gewisseld worden. De grote blauwachtige
houten tafel in de Ontmoetingsruimte, waar nu koffie en thee worden geschonken na de dienst, was de vergadertafel in de Pauluskerk. In het
trapgat van de Ontmoetingsruimte
naar beneden hangt een fotocollage
van dezelfde Pauluskerk. Beneden

Hartelijk onthaal nieuwe
organist

B

ert van Stam, de nieuwe organist van de Maranathakerk, is begin april
feestelijk onthaald. Bij het begin van de kerkdienst liep kerkenraadsvoorzitter Martine Nijveld de gevolgde procedure langs en stelde vervolgens
de nieuwe kerkmusicus onder groot applaus aan de gemeente voor.
Bij de koffie zei locatieteamvoorzitter Jan Goossensen uit te zien naar alle
activiteiten die Van Stam wil ontplooien, ook buiten de erediensten. Hij hoopte
met name dat Bert als jonge, veelzijdige en getalenteerde musicus bruggen kan
slaan naar het Haagse maatschappelijke en culturele leven. Daar ligt wat hem
betreft de grote uitdaging. Wellicht kan muziek – de veelzijdigste kunstvorm die
bestaat – mensen op het spoor van de kerk zetten. Hij bood het boek ‘De geest
uit de ﬂes’ van Ger Groot aan, een prikkelend overzicht van de menselijke ontwikkeling sinds de Middeleeuwen op het gebied van cultuur, filosofie en religie.
Axel Wicke sprak Bert van Stam namens de voorgangers toe. De musicus
zelf zei ten slotte ‘heel veel zin’ in zijn nieuwe baan te hebben. Aansluitend hieven de aanwezigen het glas op de nieuwe organist.
Jan Goossensen

hangen aan de muur afbeeldingen van
de raampartijen in okeren kleuren uit
de kerkzaal van de Pauluskerk. Boven
een originele kerkbank uit dezelfde
Pauluskerk.
In de grote kerkzaal aan de linkerwand hangt tegenwoordig sinds de
Pareldag 2017 een borduurwerk uit de
Bethelkerk door gemeenteleden daar
gemaakt. Er naast hangt een schilderij
naar het bekende werk van een oude
meester geschonken door Jo Kleer, gemeentelid van de Bethelkerk, toen zij
met anderen regelmatig naar de Bergkerk kwamen.
Ik durf niet te zeggen dat deze opsomming volledig is. Maar ik nodig u
uit om in de kerk nog eens rond te kijken en te genieten van de rijkdom van
de inbreng van deze verschillende kerkelijke gemeentes.
Marion Jongens

Praten mét i.p.v. alleen
over vluchtelingen
Onze ervaringen met gastaantafel.nl

“Vluchtelingen” zijn in Nederland de laatste jaren waarschijnlijk de meest besproken groep mensen, maar al dit spreken doen meestal toch wel niet-gevluchte
Nederlanders onder elkaar. Wie heeft er nou eens mét een vluchteling gesproken, gegeten of zelfs eentje echt leren kennen? Samen met mijn gezin heb ik vastgesteld, dat dit een geweldige, verrijkende en verbindende ervaring is.
Er bestaan meerdere organisaties, die Nederlanders en vluchtelingen aan
elkaar kunnen koppelen, wij kozen uiteindelijk voor gastaantafel.nl. Je geeft je
op, krijgt een contactpersoon die goed naar je achtergrond, gezinssamenstelling etc. kijkt en daarbij een passende nieuwkomer (een enkeling, stel of gezin)
zoekt, waarbij bij Gast Aan Tafel alleen reeds geaccepteerde, status-hebbende
asielzoekers in aanmerking komen. Je wordt aan elkaar gekoppeld, krijgt elkaars
telefoonnummers en spreekt in totaal zes keer met elkaar af, drie keer bij jou
thuis en drie keer bij de nieuwkomer(s) thuis, om samen te eten. Bij vragen of
problemen kan je altijd contact opnemen met de contactpersoon en natuurlijk
belet niemand jullie om na het zesde etentje eventueel het met elkaar afspreken
voort te zetten.
Wij werden gekoppeld aan de Eritrese Fikre, die twee jaar eerder via de “klassieke” route per gammel bootje over de Middellandse Zee in Nederland was
gearriveerd. Enkele maanden geleden waren zijn vrouw en twee kleine zonen,
die ongeveer dezelfde leeftijd hebben als onze dochters, hem nagereisd, wat het
gezin na twee jaar weer volledig maakte. Zijn jongste zoon zag Fikre bij hun aankomst op Schiphol voor het eerst.
De eerste drie eetafspraken hebben wij nu achter de rug, tussendoor waren zij
ook een keer mee naar een dienst in de Bergkerk, waar zij verrast opmerkten,
hoe weinig verschillen er zijn met de rooms-katholieke diensten die ze in Eritrea bezochten en nu in Den Haag bezoeken. Ons eerste eten bij hen was op de
kinderverjaardag van Fikres jongste zoon, de jarige Job en zijn broer hadden een
speciaal voor de gelegenheid gemaakt pak aan. Ik heb zelden zo lekkere, zelf-gebrande koffie gedronken, en Eritrees had ik nog helemaal nooit gegeten, het was
erg lekker. Hun Nederlands is nog verre van perfect, waardoor de communicatie
vaak stroef verloopt, maar elk gelukt gesprek is een enorme wederzijdse verrijking. Alleen al Fikre’s beschrijving van de barre tocht te voet door de Sahara, het
gemis in zijn stem toen wij, over Google Earth gebogen, naar zijn (voormalige)
boerderij in Eritrea keken. Aan de andere kant kunnen wij hen natuurlijk veel
uitleggen over het reilen en zeilen van het leven in Nederland, en de kinderen
maakten wij meteen fan van Jip & Janneke.
Bij elk gesprek over vluchtelingen kunnen wij nu ervaringen en persoonlijke
verhalen uit tweede hand bijdragen, de gemaakte verbindingen zijn echt goud
waard – niet alleen voor de integratie van de nieuwkomers, maar ook voor de
sfeer van de gesprekken in Nederland over vluchtelingen algemeen. Ik kan deze
ervaring iedereen van harte aanraden – en gastaantafel.nl is altijd op zoek naar
nieuwe eetpartners.
ds. Axel Wicke

Bethel MuziekMatinees

O

p 8 april was het de laatste BethelMuziekMatinee van het seizoen. Een
mooi concert met bijna afgestudeerde muzikanten van het Haags Koninklijk Conservatorium. Voor het volgende seizoen hebben we praktisch het hele programma al rond. We krijgen steeds meer bezoekers, met uitschieters van 120 personen. Voor de parelroutemiddag van zaterdag 13 oktober
organiseren we een open podium waarin allerlei amateur en (semi-)professionele
musici op kunnen treden in combinaties die vooral gaan oefenen. Speelt u een
instrument en vindt u het leuk, meldt het op ons e-mailadres:
bmm@betheldenhaag.nl
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Op 15 april vond tijdens de wekelijkse dienst in de Bergkerk de doop van Noor
plaats, dochter van Caroline Drop en Christian Pahlplatz.

Interreligieuze wandeling
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Uit de kerkenraad
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“Zoiets verzin je toch niet?!?”

Tuinproject

p zondag 6 mei organiseren pastor Duncan Wielzen en dominee Martine Nijveld een interreligieuze wandeling! We
leven in een religieus kleurrijke en diverse omgeving. Tijdens
deze wandeling ontmoet u iets van deze diversiteit. We starten bij de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29). Vandaar wandelen we naar de Anware Mustafa
moskee aan de Herschelstraat 21. We ontmoeten mensen van de moskee, horen
hun verhalen en gaan met elkaar in gesprek. Vervolgens wandelen we terug naar
de H. Familiekerk. Daar eindigt de tocht met koffie/thee en nagesprek.
Start van de wandeling: om 16 uur bij de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein
29). Afsluiting in H. Familiekerk: rond 18 uur. Aanmelden kan bij pastor Duncan Wielzen, 06-28 32 75 71; dr.wielzen@p4ev.nl of ds. Martine Nijveld, 070779 07 24 of 06-16 73 37 42; me.nijveld@ziggo.nl

H

et Verhalencafé op vrijdag 11 mei, van 15 tot 17 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel, staat in het teken van verhalen over verrassingen. Situaties, mee- of tegenvallers, ontmoetingen die ons volstrekt onverwacht
en ongepland overkomen lenen zich juist vanwege het verrassingseffect prachtig
om er verhalen over te vertellen. Ons verhalencafé op 11 mei is de plek om uw
herinneringen over de meest uiteenlopende verrassingen 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 koffie, thee en gezelligheid is gezorgd.
ds. Axel Wicke

Wij gedenken
Maria Johanna (Ria) Gutz – Wegner ( april  -  april )
Op maandag 9 april namen we in de Bergkerk afscheid van Ria Gutz-Wegner.
In die kerk had ze jarenlang haar plek, ze hoorde er graag bij, hartelijk en sociaal, samen met Gerard. Ria was de jongste in een gezin met twee zussen en een
broer. Ze was geboren met een hartafwijking en werd daar verschillende keren
aan geopereerd. Als gevolg van complicaties raakte op jeugdige leeftijd haar rechterkant verlamd. Ze moest leven met beperkingen. Maar, zoals in de dienst werd
gezegd: ‘Als je karakter zo is als dat van Ria, dan kun je er heel veel van maken!’
Met Gerard trok ze de halve wereld over, ze zong en zwom, was (ook kerkelijk)
actief en ging er graag op uit. Een vrolijke vrouw met doorzettingsvermogen.
Het laatste jaar zag je dat het stapje voor stapje minder met haar ging. Vlak voor
haar 74e verjaardag is ze gestorven. In de afscheidsdienst klonk de trouwtekst
van Gerard en Ria: ‘Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad’.
Die tekst kregen ze ruim 40 jaar geleden mee. Gezorgd voor elkaar, samen door
het leven gereisd, elkaars wereld vergroot.
We wensen Gerard en familie alle goeds!
ds. Martine Nijveld
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Terugblik: doop op zondag 15 april

Johanna Antonia (Ton) van Meerten - van der Heide
( maart  -  maart )
Op vrijdag 23 maart namen we in crematorium Ockenburgh afscheid van Ton
van Meerten. Voor dat uur had Ton zelf gedachten genoteerd: iedereen mag wat
zeggen, een psalm, een mooi gedicht of zomaar iets liefs. Muziek moet er zijn.
Ruimte voor ieder. Lang geleden was Ton bij de kerk gekomen - om de verhalen.
In de loop van haar leven kwamen er steeds meer verhalen bij: ook in andere tradities ontdekte ze zoveel moois. Ton werd geboren op Java, maakte er de oorlog
mee. In Nederland ontmoette ze Kees van Meerten. Samen kregen ze drie zoons.
Ze leefden met inzet voor anderen, waren o.a. actief bij de Pastorale dienst van
het Rode Kruisziekenhuis. Ton hield van kunst en muziek, van poëzie en rituelen. Haar boeken zaten vol knipsels. Met een groep vrouwen (de kloosterzussen)
ging ze naar kloosters, samen ontdekken wat gaande houdt. Ze genoot van haar
kinderen en kleinkinderen. De familieband, het samen zijn, kleinkinderen die
kwamen logeren, de onderlinge zorg, de humor, de gesprekken. Van grote waarde was het voor haar. We eindigden de dienst met de belijdenistekst van haar en
Kees: ‘Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God’. Zo hebben we haar
laten gaan. Vrede en alle goeds voor allen die haar missen zullen.
ds. Martine Nijveld

inds de vorige inleverdatum
voor de kopij is er geen vergadering van moderamen of kerkenraad geweest. Wat natuurlijk alles te
maken heeft met het vieren van het
paasfeest en de tijd die we daarvoor
willen nemen. Maandag 7 mei is er
weer moderamen. En maandag 28 mei
is er kerkenraad.
Namens moderamen/kerkenraad,
ds. Martine Nijveld (voorzitter)

B

ij buurt-en-kerkhuis Bethel
wordt momenteel nagedacht
over de herinrichting van de
tuin. Een tuin om een gebouw als Bethel, biedt extra mogelijkheden en die
willen we beter benutten. We hebben
drie functies voor ogen: de tuin als
plek om te zaaien en te oogsten (om
te werken), als aantrekkelijke plek om
te ontmoeten en als plek om te beleven: je verwonderen over het leven van
planten en dieren. We willen ook minder steen om meer ruimte te bieden
voor water en leven. Is dat iets voor u
of voor jou om mee te denken of aan
mee te werken (want een tuin aanleggen is één, maar onderhouden vraagt
een langere adem), dan zeer welkom.
Ik hoor het graag.
Klaas Bruins

Vrouwencafé mei

O

p zaterdag 26 mei is er Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis Bethel. Elke maand ligt
een ander thema op tafel. Dit keer is
het thema ‘Ook de slak bereikte de ark
van Noach: hoe ga jij om met het moderne leven, het tempo, de modes en
alle nieuwe ontwikkelingen? Hoe blijf
je mens in de eeuw van de snelheid?’
Informatie: Margriet den Heijer (070360 67 07; margriet@betheldenhaag.
nl of ds. Martine Nijveld. Welkom
van 15 uur tot ca. 17 uur.

Gratis App
Mijn Bijbel
Maakt u al gebruik van de nieuwe
app Mijn Bijbel? Daarmee kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen,
waaronder de Bijbel in Gewone Taal
(BGT) en Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV). De vertalingen zijn ook offline te lezen. Ga naar debijbel.nl/app
voor meer informatie of download de
app direct via de AppStore of GooglePlay. Na het downloaden staat het
icoontje op uw startscherm en kunt u
beginnen met Bijbellezen.

Zomerkamp volgeboekt

Zomers uitje voor minder mobielen

B

ent u niet meer zo mobiel? Komt u de stad weinig meer uit? En vindt u
het fijn om een niet al te lange dag een leuke bustocht te maken naar een
mooie plek in het land? Hou dan in mei de uitnodiging voor het jaarlijkse
diaconale uitje in de gaten!
We hebben als datum gepland 16 juni. Afhankelijk van de bestemming zullen we de begintijd vaststellen, maar dat zal rond een uur of 10, half 11 zijn. Het
uitje zal een uur of vijf duren.
Deelname kan vanaf € 12 per persoon. Als u meer kunt betalen is dat welkom, want de kosten zijn hoger. We hebben een rolstoelbus met plaats voor ruim
50 personen. Dus wacht niet te lang als de definitieve uitnodiging met het opgaveformulier beschikbaar is en u graag mee wil.
Klaas Bruins en Margriet den Heijer

U

heeft deze poster vast zien
hangen in de kerk. Maar als
u niet meer in de kleine kinderen zit heeft u er waarschijnlijk geen
weet van dat ons jeugdwerk jaarlijks
een zomerkamp organiseert. Daarom
wat aanvullende informatie.
Het kamp wordt gehouden van 14
juli t/m 21 juli 2018. Bijna 50 kinderen
en tieners gaan mee.
We zetten dit jaar de tenten op bij
Ewijk in Gelderland. Het kampterrein ligt buiten het dorp. Er staat een
blokhut met veel ruimte en sanitair.
Het kampterrein bestaat uit een groot
grasveld met speeltoestellen en natuurlijk een mooie kampvuurplaats.
Naast het terrein is een bos voor spel.
Elk jaar is er een ander kampprogramma met een (geheim) thema. In
voorgaande jaren hadden we als thema Gallisch-Romeins kamp, heksenkamp of zoals afgelopen jaar Piratenkamp. Alles wat we doen heeft met
dat thema te maken. Ook de kampdienst en avondsluitingen. We doen
veel spel zoals nachtspellen, sportdag,
stratego en een spel in het dorp. Als
het weer het toelaat, gaan we ook een
keer zwemmen. In je "vrije tijd" kun je
voetballen, tafeltennissen, lijnballen
of in je tent lezen en kletsen.
Sommige programmaonderdelen
zijn afgestemd op de verschillende
leeftijdsgroepen; andere activiteiten
doen we gezamenlijk.
Eten, drinken en slapen doen we
natuurlijk ook, evenals 's avonds met
elkaar veel zingen. De laatste avond in
het kamp is altijd een groot feest met

Liturgisch bloemstuk Paasochtend
De liturgische schikking van Paasochtend is gebaseerd op Johannes 20:1-18. Het
symboliseert een bloeiende tuin, een weggewentelde grote steen. Er is nog licht
in het graf doordat de Engelen nog aanwezig zijn. Opgevouwen doeken liggen op
de plek waar Jezus is opgestaan.
Gerdie van der Kolk

disco en (zo mogelijk) kampvuur.
De leiding bestaat uit vrijwilligers,
die ook het jaar door kinder- en tieneractiviteiten organiseren in ‘t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel. Zij
zijn ervaren en enthousiaste mensen,

die met veel plezier jaarlijks het zomerkamp organiseren, zodat het een te
gekke week wordt.
Het kamp voor komende zomer zit
al vol en dat is wel bijzonder voor april!
Nelleke van Kooij

Veertigdagenproject
Kindernevendienst

D

e titel van het Veertigdagenproject van Kind
op Zondag was dit jaar ‘Ik zorg voor jou’. Met
de kindernevendienst hebben we de afgelopen veertigdagentijd elke zondag een nieuw bloemblad opgehangen op de poster met de grote bloem.
Die bloem illustreerde het nieuwe leven van Pasen.
Met elk bloemblad volgden we de weg naar Pasen die
Jezus ging.
We hadden ook een zorgkoffer met elke zondag
weer een ander object, waarover het thema van die
zondag ging. Zoals op paasmorgen: toen hadden we
de zorgkoffer gevuld met zelf gemaakte bloemen.
Jasmine Coviello

Groepsinterview Mystagogie

Muzikale
koffieochtend

O
Samen The Passion kijken
Op 29 maart werd The Passion uitgezonden vanuit de Bijlmer. In plaats van dat
iedereen voor zich dit thuis ging kijken, hebben een aantal jongeren van de Bosbeskapel en Bergkerk dit samen gekeken op het grote televisiescherm in ‘t Valkennest. Dat was een leuk initiatief en zeker voor herhaling vatbaar.
Marieke Smits

p woensdag 2 mei om 10 uur
is er in de Maranathakerk
weer een koffieochtend met
muziek. Ditmaal is de Keltische harpbespeelster Marijke Jonker te gast.
Zij laat de invloed horen van diverse
volkeren op de Spaanse muziek en de
harp. Van de liefdesdramatiek van de
middeleeuwen tot de populaire Midden Amerikaanse dansen van heden.
Het programma omvat Sefardische
liefdes liederen met Moorse invloeden,
Spaanse Barok harpmuziek, Askhanasische muziek, Habanera uit Cuba en
Midden Amerikaanse dansen.
Er wordt toelichting gegeven op de
liederen en wat de verbindingen van
de volkeren zijn in de loop van de geschiedenis.
Entree en koffie gratis. Een kleine
vrijwillige bijdrage is welkom.
Mary Beuk

Z

oals u al eerder in de Wijkkrant hebt kunnen lezen, is Maria Opgelder bezig met het afsluiten van haar opleiding Theologie-Pastoraal aan de Hogeschool Windesheim. Haar afstudeeronderwerp is ‘Bepaalde facetten van
de mystagogie’: een begeleidingsmethode zoals die vroeger, in de toen nog jonge
christelijke kerk, ontwikkeld en gebruikt is rond de 4e eeuw na Christus.
Om de theorie (de door Maria verzamelde literatuur) te verbinden met de
praktijk werd een aantal gemeenteleden gevraagd om mee te werken aan een
groepsinterview over dit onderwerp. Een ieder, jong en oud, kon zijn visie, ideeën, meningen en vragen over mystagogie en de eventuele toepasbaarheid daarvan in het hedendaagse kerkzijn, in het gesprek kwijt. Een best interessant onderwerp, waarover de meeste geïnterviewden wel ideeën hadden maar vooral
ook nieuwsgierig naar waren. De aanwezigen hopen dat Maria voldoende input
heeft gekregen om haar scriptie af te maken.
Marinus van Kooij
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De uitstraling van een Huis Gods

D

e actie Kerkbalans ligt weer
achter ons. Gelukkig hebben
kerken en moskeeën nog altijd een functie. De recente kerksluitingen beroeren het gemoed. Zowel
van gelovigen als van seculieren die
een kerk ervaren als symbool van geborgenheid in hun buurt. Vooral de
laatste categorie spande zich in om
bijvoorbeeld de Valkenboskerk en de
Bethelkerk te behouden. Godshuizen kunnen ook de verbinding tussen
christenen en moslims versterken. Met
respect voor ieders eigen identiteit.
In deze context genieten velen van
oude kathedralen en van Nederlandse
Middeleeuwse kerken. In eigen omgeving bijvoorbeeld, de door stadsbouw
ingekapselde Nieuwe Kerk aan het
Spui en de Groote Kerk van Maassluis
als tweede (in 1639) gebouwde protestantse kerk na de Reformatie.
Ook moskeeën spreken tot de verbeelding. Tijdens een bezoek aan mijn
dochter, woonachtig in Abu Dhabi, kwam ik onder de indruk van de
daar in 2005 gebouwde Sheikh Zayed
Grand Mosque, één van de mooiste
bouwwerken in het Midden Oosten.
Het blijkt een ontmoetingsplaats voor
mensen en toeristen van vele geloven.
Vrucht van de religieuze visie van een
bekwaam leider Sheikh Zayed. Ongekend fraai qua materialen en afwerking, gebouwd door gastarbeiders.
De reisgids spreekt van ‘de versteende
droom van een perfect Godshuis – de
wanden zijn versierd met reliëfbloemen. Elk afzonderlijk bouwelement is

een expressie van de bijzondere piëteit
van de moslim voor Allah. De kroonluchter in het hoofdschip telt meer
dan een miljoen kristallen’. Het is een
hoopvolle symboliek dat het 5600
m2 tapijt in de (soennitische) moskee

KidsTimeClub-uur

W

ist u dat er wekelijks zo’n 10 kinderen op vrijdagavond bij elkaar
komen in de eigen jeugdruimte ’t Valkennest? Ze hebben dan hun
KidsTimeClub-uurje. Onder leiding van Suzette, Jochem, Leander en/of Romy wordt er door de kinderen geknutseld of spelletjes gedaan. We
krijgen vaak de vraag of dat allemaal kinderen van de kerk zijn. Daarop is het
antwoord: nee, van de 10 zijn er 2 lid van onze wijkgemeente. Maar dat maakt
niet uit. Het is belangrijker dat deze kinderen de weg naar buurt-en-kerkhuis
Bethel hebben gevonden, zich daar thuis voelen en leeftijdgenootjes ontmoeten
in een fijne sfeer. Een sfeer die anders is dan thuis, op school of op straat. Het is
tenslotte een buurt-en -kerkhuis. En de organisatie is in handen van het kerkelijk
jeugdwerk.
De KidsTimeClub-leiding

werd ‘handgeknoopt’ door 1200 vrouwen uit sji’itisch Iran.
Een vergelijking met de tempelbouw door Salomo – zie 2 Kronieken
2-4 – dient zich aan. Ook Salomo
maakte gebruik van kennis uit andere
landen – de Tyriër Huram-Dhabi als
bouwheer en materiaal waaronder ceders van Libanon. Met 70.000 vreemdelingen als lastdragers, 80.000 steenhouwers en 3600 opzichters. Doel van
Salomo was: ‘een huis bouwen om de
naam van de Heer te heiligen. Het huis
dat ik zal bouwen zal groot zijn want
onze God is groter dan alle goden’.
Toen het volk Israël in ballingschap
kwam, fungeerde de tempel als een baken van troostvolle herinnering.
Het Midden Oosten kent vele schakeringen. In de Emiraten is vrijheid van
godsdienst en bestaan kerken. Sheikh
Zayed van Abu Dhabi heeft de wereld
een teken van hoop nagelaten. Het beste is er voor de Eeuwige.
Maarten van der Schaft

Top TeenTime

L

ekker jezelf zijn en gek kunnen
doen. Dat kan je als tiener bij
TeenTime. Een maandelijkse
activiteit voor tieners op vrijdagavond
in ’t Valkennest. Zoals op vrijdag 13
april toen er onder leiding van Jasmine en Leander challenges werden
gespeeld; met onder andere wie de
meeste marshmallows kon eten en raden wat de ander zegt als je een koptelefoon met keiharde muziek op hebt.
Het groepje tieners is niet zo groot
maar ze hebben het altijd reuze naar
hun zin tijdens een TeenTime-avond.

Invalkoks
gevraagd
• 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

4 – Wijkkrant Den Haag West

D

e bazar in de Maranathakerk vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle
gang! De eerstvolgende inleverdag is zaterdag 16 juni. U kunt dan tussen 10 en 12 uur uw spullen komen brengen in de Maranathakerk: boeken, muziek, schoenen, kleding, servies, keukenspullen, brocante, handwerkmateriaal,
sieraden, kinderspeelgoed, (nog bruikbare!) elektronica, enzovoort. De volgende
inleverdagen zijn op de zaterdagen 18 augustus en 25 augustus, steeds tussen 10
en 12 uur.

Meehelpen?
Als u altijd al had willen meewerken aan de bazaar of de voorbereidingen, bijvoorbeeld omdat het u zo gezellig lijkt, dan bent u van harte welkom! We kunnen nog mensen gebruiken om mee te helpen op de inleverdagen (vooral sjouwen met dozen en zakken), in de week van de bazaar (op maandagmorgen 27
augustus en woensdagmorgen 29 augustus sjouwen; overigens sorteren van boeken, kleding en andere spullen, afhankelijk van uw eigen belangstelling). U kunt
zich aanmelden bij ons.
Dringend verzoek: wilt u geen spullen tussentijds brengen? Voor bijzondere 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

Simon

oproep

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?

Inleverdagen Bazaar 2018

In de komende maanden
gaan onze koks met vakantie. Als er onder u kookliefhebbers zijn die met hun
liefhebberij anderen blij willen maken met een gezonde
en lekkere maaltijd, laat het
me dan weten.
In de zomer kunnen we ook
wel een paar extra mensen
gebruiken die meehelpen
met bedienen en afwassen.
Klaas Bruins

T

ijdens de BethelBuurtBios, op vrijdagavond 11 mei vanaf 20 uur in buurten-kerkhuis Bethel, wordt de film ‘Simon’ (Nederland 2004, 102 minuten) vertoont. Een met vier Gouden Kalveren bekroonde Nederlandse
speelfilm over de vrijheden van de Nederlandse maatschappij. Een stoere hashdealer en rokkenjager leert toevallig een schuchtere homoseksueel kennen. De
twee raken bevriend met elkaar, een vriendschap die – met pauzes – tot de dood
zal reiken.
Zoals elke maand kijken wij ook in mei, ter afsluiting van het seizoen, een
film in een huiskamer-bioscoop-setting en wie wil kan erna nog met anderen
napraten over wat wij hebben gezien, gevoeld en beleefd. Van harte welkom, de
deur op de Thomas Schwenckestraat 28 gaat open om 19.30 uur, de film start
om 20 uur. Entree is gratis; bij de uitgang vragen wij om een vrijwillige extree ter
bestrijding van de onkosten.
ds. Axel Wicke

Lezing: kunst rond de dood

O

m de dood komt niemand heen. De christelijke traditie heeft sinds de
vroege middeleeuwen dit feit steeds weer onder de aandacht van de
mensen proberen te krijgen. In preken, stichtelijke teksten tot en met
heel praktische handleidingen hoe men zich dient voor te bereiden op zijn eigen
dood. Maar ook voor de kunst was en is de dood een belangrijke inspiratie, die
zelfs heel eigen, aparte kunstvormen heeft voortgebracht. Ook met behulp van
kunst kunnen wij dus veel leren over de dood en hoe wij ons kunnen voorbereiden op ons eigen levenseinde.
Deze lezing vindt plaats op woensdag 16 mei om 14.30 uur in de Maranathakerk. Spreker is ds. Axel Wicke, bij wie u ook voor informatie terecht kunt via
axel@betheldenhaag.nl of 070-331 64 32.
Jan is nijdig en schreef het volgende:

Belijdenis des geloofs
Ik geloof.
Ik geloof dat de aarde bedoeld is voor alle mensen.
Ik geloof dat het goede van de aarde niet eerlijk verdeeld is.
Ik geloof dat de top van de ING van de weg af is.
Ik geloof dat er ook fatsoenlijke banken zijn, zoals Triodos en ASN.
Ik geloof dat we een teken moeten geven.
Ik hoop dat alle gemeenteleden van Bergkerk en Maranathakerk
hun ING belangen afstoten.
Ik heb het gedaan en ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebt of zullen doen.
Als klein teken van hoop.
Uit liefde voor een bewoonbare wereld, voor alle mensen.
Nu en straks.
Jan Kouwenberg

Rond de diensten
Genesis lezen tussen Pasen en Pinksteren

Erediensten mei en juni 2018
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

06 mei
Rogate

Ds. Martine Nijveld

Gezamenlijke dienst in de
Bergkerk om 10.00 uur

10 mei
Hemelvaart

Geen dienst

Geen dienst

13 mei
Exaudi

Ds. Rob van Essen, Delft
m.m.v. cantorij

Ds. Axel Wicke

20 mei
Pinksteren

Ds. Axel Wicke

Ds. Martine Nijveld
Schrift & Tafel

27 mei
Trinitatis

Ds. Casper van Dongen

Ds. Olivier Elseman

En ook met Pinksteren kan het zijn dat één van die oerverhalen uit Genesis
klinkt: Genesis 11 over de torenbouw van Babel. Over de heilzame verwarring
die de Eeuwige sticht, als de mensen zich op willen sluiten in één taal, ideologie,
identiteit.

03 juni
1e na Trinitatis

Gezamenlijke dienst in de
Maranathakerk om 10.30 uur

Ds. Martine Nijveld en Klaas Bruins
Buurt- en kerkdienst

10 juni
2e na Trinitatis

Ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

Ds. Lenie Vollebregt
Schrift & Tafel

Buurt-en-kerkdienst op 3 juni in de Maranathakerk

17 juni
3e na Trinitatis

Ds. Martine Nijved
m.m.v. cantorij

Ds. Axel Wicke
met Bachcantate

24 juni
4e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke

Ds. Marije Karreman

01 juli
5e na Trinitatis

Ds. Axel Wicke

Gezamenlijke dienst in de
Bergkerk om 10.00 uur

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit het bijbelboek Genesis, en wel
uit de hoofdstukken 1 t/m 11: oerverhalen over wat het betekent om mens te zijn.
Hoe leven we als mensen samen en hoe bouwen we aan een humane wereld?

Zondag 6 mei: samen vieren in de Bergkerk
Op deze eerste zondag van mei vieren we natuurlijk gezamenlijk als wijkgemeente West. Het verhaal van Noach staat centraal (uit Genesis 8), over het verbond
van de Eeuwige tegen het kwaad en de hoop dat mensen zich daar actief bij aansluiten. Ons liedboek heeft een geweldig lied bij het verhaal van Noach en de
dieren en de ark: lied 163!
’s Middags kunt u aansluiten bij de interreligieuze wandeling (zie info elders
in deze Wijkkrant).

Pinksteren

De gezamenlijke dienst op zondag 3 juni krijgt - net als in november de kleur van een buurt-en-kerkdienst. We sluiten op deze zondag het
werken met ons jaarthema ‘Leven met verschil’ af. In november hebben we de
voorbereiding gedaan samen met mensen uit onze beide kerken én uit buurt-enkerkhuis Bethel. Het accent lag toen op werk, vrijwilligerswerk, zingeving en op
al die verschillende manieren waarop mensen daarmee omgaan. Dit keer zal het
accent waarschijnlijk liggen op de verscheidenheid in geloven. De dienst wordt
geleid door diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins en ds. Martine Nijveld.
Er heeft een drietal ‘leven met verschil-gespreksgroepen’ gedraaid dit jaar.
Eén van de thema’s in die groepen was de verschillende manier waarop we geloven, ons geloof beleven en vormgeven.

Job op zondag
In de maand juni staat het bijbelboek Job op het leesrooster (als alternatief). We
gaan per dienst bezien of we daar aandacht aan besteden. Het boek is er boeiend
genoeg voor.

Job doordeweeks: leerhuis op twee dinsdagavonden
Wie het interessant lijkt om ook buiten de diensten om met dit bijbelboek bezig
te zijn, is van harte welkom bij de twee leerhuisavonden over Job: op dinsdag 5 en
12 juni, om 20 uur in de Bergkerk.
Job heeft zo zijn eigen manier om om te gaan met de dingen die hem in het
leven overkomen. En ook de mensen om hem heen hebben zo hun eigen visie op
leven en lijden. Zijn ze verwant met ons? Of is het een wereld van verschil? Twee
avonden over Job, over de vrouw van Job, over de vrienden van Job, over de god
van Job en over onszelf. Opgeven: graag! Maar je mag ook gewoon binnen komen lopen (me.nijveld@ziggo.nl; 070 779 07 24).
ds. Martine Nijveld

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

Leesrooster mei en juni 2018
06 mei Oecumenisch:
Alternatief:
13 mei Oecumenisch:
Alternatief:
20 mei Oecumenisch
en Alternatief:
27 mei Oecumenisch:
03 juni Oecumenisch:
Alternatief:
10 juni Oecumenisch:
Alternatief:
17 juni Oecumenisch:
Alternatief:
24 juni Oecumenisch:
Alternatief:

Jesaja 45:15-19; 1 Johannes 4:7-21; Johannes 15:9-17
Genesis 8:1-14
Exodus 19:1-11; 1 Johannes 5:9-15; Johannes 17:14-26
Genesis 9:8-17
Genesis 11:1-9; Handelingen 2:1-24; Johannes 14:8-17
Exodus 3:1-6; Romeinen 8:12-17; Johannes 3:1-16
Deuteronomium 26:5-11; 2 Korintiërs 4:5-12; Marcus 2:23-3: 6
Job 1
Rechters 12:1-6; 2 Korintiërs 4:13-18; Marcus 3:20-35
Job 2
Ezechiël 17:22-24; 2 Korintiërs 5:1-10; Marcus 4:26-34
Job 10
Job 30: 15-26 en 38:1; 2 Korintiërs 5:14-21; Marcus 4:35-41
Job 38:1-38

JURRIEN VAN DER HEIDE WONINGINRICHTING
EN PROJECTSTOFFERING
Leverancier van alle bekende merken tapijt, vinyl, laminaat,
gordijnen en vitrage.
Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan.
Graag tot ziens bij uw woningstoffeerder tevens projectstoffeerder,
die zelf adviseert en stoffeert.

25 jaar dominee, een impressie…

B

egin 2018 was ik 25 jaar dominee. Het lijkt mij aardig om wat ervaringen
uit die 25 jaar met u te delen. Een avond over dingen die gebeurden en
over hun impact op mijn denken en werken als predikant. Wat is veranderd? Wat hield en houdt bezig? Ik ga graag wat verhalend door die 25 jaar
heen, wellicht van de hak op de tak, en natuurlijk zijn alle vragen en meedenken
welkom!
Welkom op dinsdag 15 mei om 20 uur in de Bergkerk.
Aanmelden? Graag, dan weet ik een beetje op hoeveel mensen ik mag rekenen.
Maar natuurlijk mag u ook gewoon binnen komen lopen.
Martine Nijveld

Avond dodenherdenking met
muziek en wandeling

O

p de avond 4 mei, de nationale dodenherdenking, is de Maranathakerk
vanaf 19 uur geopend voor een korte bezinningsbijeenkomst. Er klinkt
muziek, er is declamatie en er is een stiltemoment. Gewapend met een
bloem wandelen de bezoekers vervolgens om 19.30 uur naar het Haags Oorlogsmonument bij het Vredespaleis. Daar is om 20 uur een officiële plechtigheid met
kranslegging en defilé.

Ribesstraat 216, Den Haag —Tel. 070-346 23 54 bgg 0615506365
email: Jurrienvanderheide@gmail.com
Bezoeken alleen op afspraak of telefonisch/per e-mail contact

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

Koken voor grote groepen?
Dat kan in
buurt-en-kerkhuis Bethel!

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

O

p donderdag 10 mei trekken wij als kerk weer de kroeg in voor de Vrome Freule. In de maand van Pinksteren hopen wij om ook daar de
Geest tegen te komen. Maar de Freule dient er ook toe ook om over
meegebrachte vragen en gedachten te praten of, voor wie wil, ‘de’ kerk, een predikant en anderen in een gezellige sfeer, bij een drankje en een hapje te ontmoeten. Wij vinden, dat het ook bij een kerkelijke 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 gespreksonderwerpen
noch de -deelnemers liggen van tevoren vast, vaak schuiven ook mensen van de
bar spontaan aan of worden bezoekers van de straat geplukt, omdat toevallig net
kennissen langslopen. Maar waar het ook om gaat: het is altijd gezellig en de eerste ronde betaalt de kerk.
Donderdag 10 mei vanaf ca. 20 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558
(tegenover de HEMA). Van harte welkom!
ds. Axel Wicke

Ouder worden: een ziekte?

E

en deelnemer over de praatmalen: “Het is heel bijzonder om met mensen
die je niet kent tijdens een maaltijd heel gemakkelijk en ontspannen van
gedachten kunt wisselen over allerlei onderwerpen. Je wordt heel snel vertrouwd met elkaar.”
Donderdag 7 juni is het onderwerp: ouder worden: een ziekte?
Een praatmaal begint om 18 uur en duurt tot 20 uur. Kosten zijn € 4 voor
een eenvoudige (vegetarische) maaltijd. Opgeven kan bij Leo van Driel leo.vandriel@planet.nl en Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56.

Agenda mei

Vakanties
ds. Axel Wicke

Vr 2

Tijdens de meivakantie gaan wij er
voor een week, van 28 mei tot en met 5
mei tussenuit. Mijn collega’s ds. Martine Nijveld en Sity Smedinga zijn in
die tijd mijn vervangers.
ds. Axel Wicke

Sity Smedinga
Ik heb zomervakantie van 16 juni
t/m 1 juli. Ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld nemen voor mij waar.
Sity Smedinga

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren en is uw
eigen huiskamer te klein?
Het kan in Buurt-en-kerkhuis
Bethel! Er kan ook gezorgd
worden voor koffie, thee,
drankjes, broodjes en hapjes.
Vraag naar de mogelijkheden.
Voor meer informatie: Nelleke
van Kooij, tel. 06-10 23 53 21.
bethelbeheer@gmail.com

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

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

6 – Wijkkrant Den Haag West

Wo 16
Wo 23
Wo 23
Za 26
Zo 27
Zo 27
Zo 27
Ma 28

Agenda juni
Vr 1
Di 5

Wijk info
Wijkgemeente Den Haag West

Vr 2
Zo 6
Wo 9
Wo 9
Do 10
Vr 11
Vr 11
Vr 11
Za 12
Di 15

Bergkerk

Wo 6

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

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

Wo 6
Do 7
Za 9
Di 12

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

Ledenadministratie
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl
Scriba
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl
Organist
Bert van Stam
Tel: 06 24 79 50 14.
info@bertvanstam.org
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)

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)

NL94 INGB 0009 6853 30
Stichting Steunfonds Maranathakerk

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

NL52 INGB 0000 3125 88
Diaconie Maranathakerk

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

Kopij voor het
juli/augustus-nummer
uiterlijk op 11 juni
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

NL92 INGB 0007 5801 75
Diaconie Bergkerk
NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

15 u Oecumenische leeskring Heilige Onrust,
Houtrustkerk
20 u Oecumenische leeskring Heilige Onrust, Bethel
15.45 u Interreligieuze wandeling, H. Familiekerk
10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
20 u Vrome Freule
15 u Verhalencafé, over verrassingen, Bethel
19.30 u BethelBuurtBios, film Simon
20 u TeenTime, ‘t Valkennest, Bethel
17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
20 u 25 jaar ervaringen en verhalen Martine Nijveld,
Bergkerk
14.30 u Lezing: Kunst rond de dood, Maranathakerk
10.30 u Kring Als het leven pijn doet, Bethel
17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
15 u Vrouwencafé, over de slak die ook de ark bereikte,
Bethel
10 u Verkoop wereldwinkel, Bergkerk
11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
17 u Concert voor vierhandig piano, Maranathakerk
20 u Kerkenraad

Wo 13
Wo 13
Wo 13
Vr 15
Za 16
Za 16
Zo 17
Zo 24
Zo 24

20 u Oecumenische leeskring Heilige Onrust, Bethel
20 u Leerhuisavond Job en wij: een wereld van verschil?
Bergkerk
15 u Oecumenische leeskring Heilige Onrust,
Houtrustkerk
10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
18 u Praatmaal, over ouder worden, Bethel
17 u KidsTime-sluitingsdag, vanuit ’t Valkennest, Bethel
20 u Leerhuisavond Job en wij: een wereld van verschil?
Bergkerk
10.30 u Kring Als het leven pijn doet, Bethel
14.30 u Lezing: Hoe belangrijk is literatuur? Maranathakerk
17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
20 u TeenTime, ’t Valkennest, Bethel
10 u Zomers uitje voor minder mobielen
10 u Inleverdag Bazaar, Maranathakerk
17 u Vrolijk concert Bobander, Maranathakerk
10 u Verkoop wereldwinkel, Bergkerk
11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, 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

