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Uit de kerkenraad
Voor al onze vrijwilligers

Dit jaar willen we als wijkgemeente Den Haag-West een gezamenlijke vrijwilli-
gersavond/-borrel organiseren: voor al onze vrijwilligers! Een kleine commissie is 
ermee aan de slag gegaan. Na de zomer zullen we meer van hun plannen horen. 
Maar als vrijwilliger kunt u zich er al op verheugen. En natuurlijk kan het ook een 
reden zijn om (voor wie het nog niet is) snel vrijwilliger te worden. Er is altijd wel 
een plek waar uw talenten welkom zijn. Zo’n vrijwilligersbijeenkomst lijkt ons 
een heel mooie manier om onze dankbaarheid te tonen voor al die mensen die 
zich als vrijwilliger inzetten. Want alleen samen kunnen we gemeente zijn, van 
betekenis voor elkaar, voor de buurt, voor de stad, voor de wereld waarin we leven.

Afscheid
Marita van Dam-Vreugdenhil legt dit jaar haar werkzaamheden als secretaris 
van het College van Kerkrentmeesters neer. Ook stopt ze met haar taak als ou-
derling-eredienst in de Maranathakerk.

Daarom: dank, Marita, voor al het werk dat je verzet hebt. Als secretaris heb 
je bewogen tijden meegemaakt en mee vormgegeven aan het denken over de toe-
komst. Op zondag 8 juli krijgt dit afscheid zijn plek in de eredienst in de Mara-
nathakerk.

Kerkenraad mei
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering (mei) stond op de agenda o.a. het ge-
sprek over de plek van Bethel in de wijkgemeente (hoe versterken we elkaar) en 
over onze gezamenlijke betrokkenheid op buurt en samenleving.

De kerkenraad zal in het nieuwe seizoen waarschijnlijk vaker vergaderen: o.a. 
om met elkaar te spreken over de teruggang van de formatieplaatsen van 2,0 naar 
1,2 ft e. Het contract van Sity Smedinga loopt tot eind 2019. En zomer 2020 gaat 
ook ondergetekende in uren terug: van 0,8 naar 0,5 ft e. Het mag duidelijk zijn 
dat dit één van de dingen is die vragen om bezinning en keuzes.

Leven met verschil
Een jaar lang zijn we bezig geweest met het jaarthema ‘Leven met verschil’. Met 
de buurt-en-kerkdienst op zondag 3 juni sloten we het af. Vijf mensen uit buurt 
en kerk hadden liederen aangedragen voor deze dienst. Ieder vertelde kort iets 
over haar/zijn liedkeus. Veelal bleek zo’n lied verbonden te zijn met mensen ons 
voorgegaan, met belangrijke momenten in het leven, met iemands biografi e. 
Mooi om ieders toelichting te horen, elkaars liederen te zingen: een concept om 
te onthouden, zo gaven diverse mensen aan!

Nieuw jaarthema
Ook komend jaar werken we met een jaarthema. U leest er in dit nummer iets 
meer over in de rubriek ‘rond de diensten’ (en nog meer in het septembernummer).

Vergaderingen
Het moderamen vergadert weer op donderdag 9 augustus en op donderdag  
september.

Maar eerst: een goede zomertijd gewenst!
Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld (voorzitter)

Het verhaal van Job, 
zijn vrouw en vrienden
Een korte impressie van de door 
mij bijgewoonde leerhuisbijeen-
komst over het bijbelboek Job, 
hoofdstuk 2 uit het Oude Testa-
ment op 5 juni 2018.

Ds. Martine Nijveld geeft  in 
een schematisch overzicht 
weer welke plaats het bij-

belboek Job heeft  in het Oude Testa-
ment. Ze legt uit dat het gelezen kan 
worden als een parabel. Een vertelling, 
met situaties waarin alle deelnemers 
zich kunnen verplaatsen. Menselijke 
trekjes zijn herkenbaar bij het om-
gaan met Goed en Kwaad. Kwetsbaar-
heid, verdriet en onbegrip, maar ook 
standvastigheid in tijden van ziekte en 
dood. Kortom, een pastoraal gegeven.

Het moet een treurig gezicht zijn 
voor een ieder die Job in zijn goede 
tijden heeft  gekend. Een rechtvaardig 
man, die leeft  naar Gods woord, geze-

gend met een welvarend bestaan door 
goede oogsten, een gezonde veestapel, 
prachtige kinderen en een liefdevolle 
vrouw aan zijn zijde. Maar zie hem nu 
eens zitten, met zweren bedekt, lethar-
gisch, niet meer in staat tot handelen 
om het noodlot misschien te kunnen 
keren. Het kwade heeft  toegeslagen en 
alles wat hij lief heeft  is weggenomen. 
Zijn vertrouwen in God blijft  echter 
onveranderd. Zijn drie trouwe vrien-
den die hem komen opzoeken zitten 
naast hem, zeven dagen en zeven nach-
ten zonder woorden. Troost door na-
bijheid, zwijgend bijeen, maar gedach-
ten zijn niet te stoppen. Als de vrienden 
na zeven dagen met mogelijke verkla-
ringen komen over het waarom van dit 
drama, blijft  Job standvastig in zijn ge-
loof niets verkeerds te hebben gedaan 
en blijft  hij geloven in een rechtvaardi-
ge God die geeft  en neemt. Zijn vrouw 
blijft  bij Job, maar daagt hem uit zelf 
vragen te blijven stellen over zijn relatie 

Leven met verschil in geloof

We kijken terug op de geslaagde buurt-en-kerkdienst van 2 juni, met 
dank aan die mensen die een lied hebben aangedragen dat voor hen 
een essentie van hun geloof weergeeft  en dat ook hebben verteld in 

de dienst. We hebben verschillende uitspraken gehoord van mensen uit buurt en 
kerk over wat zij geloven en hoe ze dat doen.

In de overweging heb ik er onder andere bij stilgestaan hoe moeilijk het is 
voor mensen van deze tijd om zich toe te vertrouwen aan een onzichtbare wer-
kelijkheid, iets waar we met ons verstand niet bij kunnen. Er zijn allerlei weten-
schappelijke inzichten die laten zien dat geloof al te vaak projectie is, voortko-
mend uit onzekerheid, verlangen, onwetendheid, waardoor we onzeker zijn over 
ons geloof.

De vraag die ik gesteld heb was: hoe kunnen we de ontvankelijkheid voor 
God levend houden te midden van een wereld waarin er zoveel is wat ons afl eidt 
van God en de weg van Jezus? Hoe kunnen we bij alles wat we doen in de buurt 
van God blijven en op de weg van Jezus’ manier van hoopvol samenleven blijven? 
Hoe kunnen we in ons leven wandelen met God?

We hebben geluisterd naar Lukas, wat hij geschreven heeft  over de eerste ge-
meente. Delen met wie tekort kwam, was het eerste wat ze deden. Door liefde 
voor in het bijzonder kwetsbare naasten leren we de wonderlijke en grote liefde 
van God, zijn verbijsterende genade (veel groter dan wij op kunnen brengen) be-
ter kennen. Dat leidt tot meer geloof bij iedereen. Want we mogen erop rekenen 
dat God betrokken is bij onze naaste naar wie wij om niet omzien en bij ons die 
dat doen.

Het is een van de manieren waarop we Gods aanwezigheid op het spoor kun-
nen komen. Daarnaast komt men dagelijks bij elkaar in grotere en kleine verban-
den, in de publieke ruimte en in de privé ruimte van iemand thuis, om het brood 
te breken, maaltijd te houden, te loven, te bidden.

Kleine groepen die leren, die delen, die vieren, en de maaltijd genieten. Ook 
op die manier blijf je ontvankelijk voor God en je focussen op de weg van Jezus.

Klaas Bruins

Kerkelijke bijdrage 2018

Hierna volgt de stand van zaken met betrekking tot de Kerkelijke Bijdra-
ge (KB) 2018 tot nu toe.

In locatie Bergkerk is de KB voor 2018 begroot op € 125.000, even-
als in 2017. Toegezegd is tot en met 11 juni € 109.000, waarvan reeds € 2.50 
ontvangen.

In locatie Maranathakerk is voor 2018 een KB begroot van € 2.500, ook ge-
lijk aan de begroting 2017. Hiervan is op 11 juni ruim € 59.000 toegezegd en bijna 
€ 34.000 ontvangen

Wij danken iedereen die reeds een toezegging heeft  gedaan en/of al heeft  bij-
gedragen. U ziet dat we er nog niet zijn. Wanneer u nog niet hebt gereageerd, wilt 
u dat dan alsnog doen?

Als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via:
kvbeekdekker@gmail.com of joost.smits@hotmail.com.

Namens de kerkrentmeesters van wijkgemeente Den Haag-West,
Karin van Beek-Dekker en Joost Smits

Afvalbakken 
met uw steun

Eén van de concrete plannen van 
de werkgroep Groene Kerk is 
het bevorderen van een goede 

en zichtbare afvalscheiding in onze 
kerkgebouwen. Een goede afvalschei-
ding draagt bij tot minder verspilling 
van herbruikbare grondstoff en. Er 
gebeurt al het een en ander, maar het 
kan nog meer zichtbaar worden voor 
alle bezoekers.

Buurt-en-kerkhuis Bethel heeft  dit 
al gerealiseerd. Het is de wens dit met 
nieuwe handzame afvalbakken ook 
te realiseren in de Bergkerk en in de 
Maranathakerk. Het aanschafbedrag 
is begroot op rond € 00. Dit bedrag 
hoopt de werkgroep via crowdfun-
ding onder onze gemeenteleden bijeen 
te krijgen. Gaat het milieu en de ver-
groening van uw kerk u ook ter harte? 
Dan is dit een mooie gelegenheid om 
concreet hieraan bij te dragen. Elke 
bijdrage is welkom.

Uw donatie kunt u overmaken 
op bankrekening NL21 INGB 0000 
5102 50 t.n.v. Bergkerk òf  
NL21 INGB 0000 5830 00 t.n.v. Ma-
ranathakerk, o.v.v. Afvalbakken Groe-
ne Kerk. Met uw hulp kan een stap 
worden gezet in de groene richting. 
Hartelijk dank namens de Werkgroep 
Groene Kerk.

Govert J. Lakerveld

met God. En God, blijft  in deze para-
bel trots op Job vanwege zijn trouw en 
rechtschapenheid.

In een sfeer van onderling vertrou-
wen worden eigen ervaringen gedeeld, 
wordt naar verschillende meningen 
geluisterd over de bedoeling van be-
paalde teksten. Ds. Martine Nijveld 
zoekt ondertussen naarstig in meege-
nomen boeken wat nu precies de bete-
kenis zou kunnen zijn van een bepaald 
woord in een tekst of uitspraak. Dat 
het meer dan goed komt in materiële 
en immateriële zin is te lezen in het 
laatste hoofdstuk van Job.

De preek op 10 juni in de Bergkerk 
had voor mij een toegevoegde waarde 
door het inleven en proberen te begrij-
pen van de verschillende reacties en 
emoties van Job en de mensen die hem 
zo na staan. Leermoment? Zwijgen kan 
ook een krachtig troostmiddel zijn.

Edwine Muller

Voor wie iets te lezen zoekt 
in de zomertijd: Rebible
In het najaar bieden we als predikanten vier avonden aan over het boek Rebible 
van Inez van Oord. Inez van Oord (1958) is journaliste en bladenmaakster: ze 
bedacht onder andere het spirituele maandblad ‘Happinez’. De tweede stem in 
‘Rebible’ is die van haar oudere broer Jos (1948), theoloog, emeritus predikant en 
verhalenverteller. Inez gaat in dit boek met haar broer in gesprek over de beteke-
nis van een vijft iental bijbelverhalen. Zoals ergens in het boek staat: “Die verha-
len zijn als een oeroud gebergte. Het is mooi om te graven en te spitten totdat je 
uitkomt bij iets wat er ook nu weer toe doet.”

Axel Wicke en Martine Nijveld gaan dit boek graag met u bespreken op 4 
donderdagavonden (13 en 27 september, 11 oktober, 8 november): samen graven 
en spitten! Graag brengen we het nu al onder de aandacht: voor wie wat te lezen 
zoekt voor de zomertijd! En op woensdag 24 oktober kunnen we dan aanschui-
ven bij de lezing in de Maranathakerk: dan komen zus en broer meer vertellen!

Martine Nijveld

Nacht van de Vluchteling
In de nacht van 16-17 juni liep ik 
de Nacht van de Vluchteling, een 
tocht van 40 km van Rotterdam 
naar Den Haag. Voor mij een 
bijzondere tocht om meerdere re-
denen, maar ook omdat we hem 
“met z’n tweetjes” liepen! Mijn 
motivatie en verslag zijn te lezen 
op nachtvandevluchteling.nl/
mariekesmits
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Meditatie: Zomer!
Terwijl ik deze woorden tik, zit ik onder de parasol op ons dak-
terras te zweten, vliegen de zwaluwen krijsend door de onbe-
wogen, warme lucht en brandt de zon vanuit een wolkenloze 
blauwe hemel op alles neer.

Voor wie mij niet goed kent: ik geniet hier echt enorm van, 
zulk weer, daar leef ik van op, dat maakt mij vrolijk. Ja, zo’n zo-
mer maakt in mij lofzangen wakker. Vaak kom ik dan niet ver-
der dan opgewekt “Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd” (LvdK, 
977), deze klassieker van Paul Gerhardt, te neuriën. Want, ook al 
heeft Ad ten Besten dit lied vertalend naar de lente verplaatst, 
het blijft voor mij onlosmakelijk met de zomer verbonden: “Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud’ in dieser lieben Sommerzeit”, 
zo zong ik het tot mijn emigratie immers en oude gewoontes 
afl eren, dat blijkt lastig…

Dit lied zit vol levenslust, het werkt aanstekelijk. Alle zintui-
gen spreekt hij aan door bomen, narcissen en tulpen, zwaluwen, 
bijen en leeuweriken, bronnen, akkers en tuinen ten tonele te 
voeren. Het is een levensgevoel dat volgens mij vooral bij war-
me zomermaanden past – en ik hoop dat mensen die ditzelfde 
levensgevoel eerder bij andere seizoenen hebben en veel min-
der of zelfs helemaal niet van de zomer kunnen genieten, mij 
mijn hitte-enthousiasme kunnen vergeven.

Want ik kan van weinig dingen zozeer genieten als van de 
zomer. Het leven krijgt iets feestelijks, de wereld lijkt groter, je 
kunt altijd naar buiten zonder eerst veel aan te moeten trekken, 
maandenlang hoeven de ramen niet dicht, zelfs laat op de avon-
den zitten mensen nog op balkons en in tuinen. En omdat het 
zelfs dan nog licht is, kan je ook dan nog van een rijkdom aan 
kleuren, geluiden en geuren genieten die geen ander seizoen 
kent. Paul Gerhardt weet aan wie wij dat te danken hebben: 
“De akker wordt een gouden woud, / daarin verblijdt zich jong 
en oud. / Roem dan de gunst en goedheid / van Hem die geeft 
in overvloed, / Hem die het menselijk gemoed / verzadigt met 
zijn goedheid.”

In dezelfde trant bezingt het Duitse origineel andere gaven 
van de natuur, gaven waarvan wij mensen lijfelijk kunnen ge-
nieten: honing, brood en wijn. Ja, zelfs “het sterke sap van de 
zoete druif” is voor de dichter reden tot vreugde en lofzang. 
Nee, niet alleen omdat het samen met het brood binnen het 
avondmaal teken is van het heil en herinnering aan Gods liefde 
voor ons mensen. Maar ook omdat de voor ons zorgende God 
ons (onder anderen) met brood en wijn voedt en omdat wijn 
ons met Gods genade vrolijk maakt en ons “dagelijks nieuwe 
kracht geeft”.

Omdat Paul Gerhardt van de hemel weet, kan hij op aarde 
vanuit een diep vertrouwen met gemoedsrust leven en ook zon-
der gewetenswroeging genieten! Wel weet hij altijd wie hij voor 
al dit genot en het goede leven dankbaar moet zijn. Hij weet dat 
er een antwoord nodig is op zoveel moois en leuks dat wij mee-
maken. Een mogelijk, zelfs noodzakelijk antwoord daarop is de 
lofzang aan God, ik vertaal even het 8ste couplet uit het Duits: 
“Mijzelf weerhoudt rust noch genot / de grote daden van ons 
God / wekken in mij alle zinnen. / Zo zing ik mee, als alles zingt 
/ laat stromen wat mijn hart ontspringt / wat voor God goed 
mag klinken.”

Wat voor een diep en troostend vertrouwen uit deze verzen 
spreekt, begrijp je vooral als je een beetje meer weet over de 
dichter en zijn tijd. Paul Gerhardt verloor zijn ouders als kind, 
tijdens de 30-jarige oorlog moest hij herhaaldelijk voor geweld 
vluchten, meerdere dorpen waar hij leefde en kerken waar hij 
werkte, werden platgebrand. Bij pestepidemieën verloor hij 
vrienden, zijn vrouw en drie van zijn vier kinderen. Dit gedicht, 
geschreven in de zomer van het jaar 1653, ontstond drie maan-
den nadat hij zijn eerste kind van nog geen twee jaar oud had 
moeten begraven. Rouwende zoekt hij naar Gods sporen in de 
wereld en vindt deze in elk groen blad, in elke zingende vogel 
en in elke bloeiende bloem.

Zo wordt de zomer tot symbool van de genezende genade 
die God ons mensen laat toekomen. In de natuur is de zomer 
het hoogtepunt van rijpheid en bloei met een overvloed aan 
voedsel voor mens en dier – meer dan genoeg om ons te verza-
digen – eveneens als de jonge vogels en de vosjes.

Geestelijk bekeken is de zomer voor het leven dus wat Gods 
liefdevolle genade voor ons geloof is. De zomer als symbolische 
hoop, opdat ons geloof mag blijven groeien en bloeien.

Een gezegende, genaderijke zomertijd toegewenst!
Uw predikant, ds. Axel Wicke

‘Geen snipper de afvalbak in’
Duurzaamheid, groen leven; je 
kunt bij Govert Lakerveld niet 
zeggen dat het een bevlieging 
is. Alle keuzes, of het nu over 
voedsel of bankieren gaat, zijn 
weloverwogen. Én uitgebreid 
bediscussieerd thuis.
Dit interview is de eerste in een 
reeks van estafette-interviews 
met groene individuen binnen 
in de kerk. In het kader van de 
‘Werkgroep Groene Kerk’ recy-
clen we de beste praktische tips 
voor een groener leven. 

Onder het genot van een ‘bugs-burger’ 
– een broodje met gedroogde krekels, 
meelwormen en een enkele sprink-
haan – vertelt Govert over de manie-
ren waarop hij een duurzame draai 
aan zijn leven probeert te geven. Van 
de krekels is het een kleine stap naar 
zijn eetgewoonten. “Wij zijn een jaar 
of acht geleden vrijwel gestopt met 
vlees”, vertelt Govert. “Misschien was 
een van de vleesschandalen de aanlei-
ding, maar het zijn vooral de cijfers 
die mij overtuigden om dat te doen: 
het kost zo ontzettend veel om een 
rund te produceren. Dat is gewoon 
niet houdbaar. Tegelijkertijd zijn er te-
genwoordig zulke goede vegetarische 
alternatieven: de Vegetarische Slager 
bijvoorbeeld, of restaurant Symbiose 
op de hoek van de Galileïstraat en de 
Marconistraat.”

“Het hele proces heeft  met bewust-
wording te maken”, vertelt Govert. “Ik 
heb tijdens mijn werkzame leven geen 
boodschappen gedaan, maar toen ik 
het bedrijf verliet ging ik mij, zoals 
veel mannen, ook met de boodschap-
pen bemoeien.” Hij lacht. Het liep 
gelukkig niet uit op confl ict maar op 
een gezamenlijke groene koers. Bood-
schappen doen is in huize Lakerveld 
een weloverwogen proces: Govert be-

zoekt de Ekoplaza en zijn vrouw Ju-
dith ondersteunt de biologische tak 
van grootgrutter Albert Heijn.

Govert was echter ook in zijn 
drukkerij & uitgeverij al gefocust 
op duurzaamheid. “Ik ben boven de 
drukkerij geboren en van kinds af aan 
ben ik grootgebracht met het idee dat 
er geen snipper de afvalbak in ging. Pa-
pier is een kostbare grondstof, die gooi 
je niet weg en ga je niet verbranden. 
Alle resten werden verzameld en waar 
mogelijk hergebruikt: of het nu over 
papier, chemicaliën of inkt ging. Eer-
lijk gezegd: tegenwoordig verzamel je 
biologisch afval, maar vroeger kwam 
de schillenboer langs. Je had toen so-
wieso minder restafval. Mensen con-
sumeerden minder.”

Afval is een belangrijk thema voor 
Govert. Hij deed enkele jaren terug 
mee aan een challenge van Duurzaam 
Den Haag waarin 100 huishoudens 
werden uitgedaagd 100 dagen 100 
procent afvalvrij te leven. “Wij zaten 
aan het einde van het traject op 500 
à 00 gram restafval per week. Dat is 
veel minder dan het gemiddelde van 
10 kilo restafval dat de gemiddelde 
Hagenaar produceert.” En de truc om 

dat te bereiken? “Scheiden natuurlijk. 
En verpakkingen zoveel mogelijk ver-
mijden. We hebben wel de luxe van 
een garage waar ik allerlei afvalbakken 
heb staan. Tegenwoordig verzamel ik 
ook kroonkurken apart, omdat één 
van de leden van de Maranathakerk 
die ophaalt ter bestrijding van diabe-
tes.” Het 100/100/100-project heeft  
Govert beslist veranderd. “Eigenlijk 
ben ik sinds ik aan die challenge heb 
meegedaan, op precies dezelfde voet 
doorgegaan.”

Ook zijn geldzaken doet Govert 
op een groene manier. “Ik heb in-
middels afscheid genomen van de 
ING en ben ingetrokken bij de ASN 
en bij Triodos. Bij die banken kun je 
er volledig op vertrouwen dat ze in-
zetten op duurzaamheid. Bovendien 
hebben ze niet zo’n bonusbeleid als 
bij de ING.” Via de Triodosbank is 
Govert in contact gekomen met groe-
ne ondernemers die een mooi idee 
hebben, maar lastig fi nanciering bij 
een bank krijgen. Als ‘angel investor’ 
ondersteunt hij nu een paar innova-
tieve duurzame bedrijven, waaronder 
Th ijstea. “Th ijs maakt icetea van af-
gekeurd fruit, van fruit dat de winkel 
niet haalt. Hij zocht investeerders en 
ik ben in de gelegenheid om zelf wat te 
kunnen investeren.” Eén en één werd 
twee en er ontstond een leuk contact 
tussen Govert en het bedrijf Th ijstea. 
“De grap van dit verhaal is dat Mari-
an, onze koster, nu zelfs een proef wil 
nemen met Th ijstea. En zo is de cirkel 
weer helemaal rond!”

Groene tips van Govert:
-  ‘Bugs burger’ van Bagels & Beans
-  Vegetarisch ‘vlees’ van de Vegetari-

sche Slager (AH, Ekoplaza etc.)
-  Restaurant Symbiose, 
 Galileïstraat 10
-  Verpakkingen van bijvoorbeeld 

fruit en groente vermijden
-  Inzamelen kroonkurken bij de Ma-

ranathakerk
-  Th ijstea (icetea van afgekeurd fruit)

Hester Jansen

Laatste nieuws Bazaar

De bazaar in de Maranatha-
kerk vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 31 augustus en zater-

dag 1 september. 

De laatste inleverdagen
We kunnen voor de bazaar nog spullen 
gebruiken: kleding, schoenen, boeken, 
muziek, servies, keukenspullen, bro-
cante, handwerkmateriaal, sieraden, 
kinderspeelgoed, (nog bruikbare!) elek-
tronica, enzovoort. U kunt die in de 
Maranathakerk brengen op de laatste 
twee zaterdagen voor de bazaar: 18 en 
25 augustus, tussen 10 en 12 uur. 

Medewerkers gevraagd
In de week van maandag 27 t/m don-
derdag 30 augustus zijn we druk bezig 
met de opbouw van de bazaar. Daarbij 
kunnen we altijd extra handen gebrui-
ken. Wie tijd en zin heeft  is van har-
te uitgenodigd om te komen sjouwen 
(maandagochtend en woensdagoch-
tend) of om kleding, boeken of ande-
re spullen te sorteren, tussen 9 uur en 
(meestal) 17 à 18 uur, op de tijden die 
u uitkomen. Het is heel gezellig, met 
een fl inke ploeg medewerkers uit Ma-
ranathakerk en Bergkerk. 

Ook tijdens de bazaar zelf kunnen we 
voor diverse stands nog medewerkers 
gebruiken.
Bak-activiteiten worden ook zeer op 
prijs gesteld: hartige taarten; zoete 
taarten, cake, koekjes voor verkoop bij 
de koffi  e/thee. Heel fi jn als u mee wilt 
doen en extra fi jn (vanwege het over-
zicht) als u dat van tevoren even bij mij 
meldt en wanneer u komt: via telefoon 
0-10 1 90 59 / 070-34 34 43 of mail 
cfm.gijsbers@planet.nl.

Loterij 
Voor de loterij, met mooie prijzen, zijn 
loten te koop à € 2 per lot na de dien-
sten in de Maranathakerk, na de geza-
menlijk dienst (en waar mogelijk op 
andere momenten) in de Bergkerk en 
tijdens de bazaar. De trekking is op za-
terdag 1 september, om 14.30 uur (een 
half uur voor sluiting van de bazaar). 
U kunt ook meedoen als u niet bij de 
trekking aanwezig kunt zijn: we note-
ren uw naam bij de verkoop en weten 
u te vinden als u iets gewonnen hebt. 
De uitslag wordt ook gepubliceerd in 
de Wijkkrant.

Carolien Gijsbers

Over de AVG

Het zal niemand ontgaan zijn 
dat op 25 mei de nieuwe Eu-
ropese wet op de privacy - de 

‘Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming’ (AVG) - is ingegaan. Ook 
in de kerk hebben we ons daar aan te 
houden. De kerkenraad heeft  inmid-
dels een ‘privacy verklaring’ naar een 
model van de PKN vastgesteld. Er zijn 
duidelijke regels geformuleerd over 
de wijze waarop onze gegevens moe-
ten worden opgeslagen en hoe er mee 
omgegaan moet worden, zoals ook 
met het publiceren van foto’s. Hoe 
precies? Het is na te lezen op de web-
site van de PKN (https://tinyurl.com/
privacy-PKN), (over enige tijd) op de 
websites van de wijkgemeente Den 
Haag-West en u kunt het opvragen bij 
de scriba.

We doen natuurlijk ons uiter-
ste best de nieuwe regels toe te pas-
sen, maar er zal vast nog wel eens een 
spaander vallen. Gelieve ons dan op 
milde toon te attenderen.

Namens de kerkenraad, Jan Kou-
wenberg (scriba)

digen – eveneens als de jonge vogels en de vosjes.digen – eveneens als de jonge vogels en de vosjes.
Geestelijk bekeken is de zomer voor het leven dus wat Gods Geestelijk bekeken is de zomer voor het leven dus wat Gods 

liefdevolle genade voor ons geloof is. De zomer als symbolische liefdevolle genade voor ons geloof is. De zomer als symbolische 
hoop, opdat ons geloof mag blijven groeien en bloeien.hoop, opdat ons geloof mag blijven groeien en bloeien.

Een gezegende, genaderijke zomertijd toegewenst!Een gezegende, genaderijke zomertijd toegewenst!
Uw predikant, ds. Axel WickeUw predikant, ds. Axel Wicke
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
vacature

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

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

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

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

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

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

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

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

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

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

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

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

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

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

Secretaris wijkkerkenraad
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
jmkouwenberg@planet.nl

I

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

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

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

Marrit van der Weij
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19 14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20 8 u Mini retraite, buitenlocatie
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
Buurtkoffie di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk  di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub ouderen  di 10-12.00 u
Kinderclub vrij 19-20 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrouwencafé laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)

Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

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

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

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

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

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

Klaas Bruins

wijkkrantjanuari2018.indd   8 12-12-17   13:23

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 3 

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.

Erediensten juli en augustus 2018
  

Datum Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 juli
6e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke Gezamenlijke dienst in de Bergkerk 
om 10.00 uur

08 juli
7e na Pinksteren

Dr. Paul Sanders Ds. Axel Wicke
Schrift & Tafel

15 juli
8e na Pinksteren

Mw. Sity Smedinga Ds. IJjo Akkerman

22 juli
9e na Pinksteren

Dr. Paul Sanders Ds. Axel Wicke

29 juli
10e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman Mw. Sity Smedinga

05 augustus
11e na Pinksteren

Gezamenlijke dienst  
in de Maranathakerk om 10.30 uur

Ds. Martine Nijveld

12 augustus
12e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

Ds. Nicole Pronk
Schrift & Tafel

19 augustus
13e na Pinksteren

Ds. Lenie Vollebregt Ds. Martine Nijveld

26 augustus
14e na Pinksteren

Dr. Herbert Wevers,
Gorssel

Ds. Sierd Lamsma,
Huisduinen (N-H)

02 september
15e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld en
Mw. Sity Smedinga

Startzondag in de Bergkerk: inloop 
10.00 uur; Aanvang dienst 10.30 uur

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

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw 

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

Leesrooster juli en augustus 2018
01 juli  Oecumenisch:  Jesaja 3:25-4:6; 2 Korintiërs 8:9-15; Marcus 5:22-43
  Alternatief:  Job 42
08 juli  Oecumenisch:  Ezechiël 2:1-7; 2 Korintiërs 12:1-10; Marcus 6:1-6
15 juli  Oecumenisch:  Jesaja 52:1-6; Efeziërs 1:1-14; Marcus 6:6b-13
  Alternatief:  Efeziërs 1:3-14
22 juli  Oecumenisch:  Jeremia 23:1-6; Efeziërs 2:11-22; Marcus 6:30-44
  Alternatief:  Efeziërs 1:15-23
29 juli  Oecumenisch:  Jesaja 63:7-14; 2 Efeziërs 3:14-21; Marcus 6:45-52
  Alternatief:  Efeziërs 2:11-22
05 aug. Oecumenisch:  Deuteronomium 10:12-21; Efeziërs 4:17-25; Marcus 7:1-23
  Alternatief:  Efeziërs 3:1-13
12 aug. Oecumenisch:  2 Koningen 4:8-18(37); Efeziërs 4:30-5:2; Marcus 7:24-30
  Alternatief:  Efeziërs 4:(1)7-16
19 aug. Oecumenisch:  Jesaja 35:1-10; Efeziërs 5:15-20; Marcus 7:31-37
26 aug.  Oecumenisch:  2 Koningen 4:42-44; Efeziërs 6:1-9; Marcus 8:1-21

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.

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

Rond de diensten
Zondag 2 september: Startzondag!
Met de gezamenlijke dienst in de Bergkerk op zondag 2 september beginnen we 
aan het nieuwe seizoen. We beginnen om 10 uur met koffie en thee: een infor-
mele inloop om elkaar te begroeten! Om 10.30 uur begint de dienst, waarin het 
nieuwe jaarthema centraal zal staan. Na de dienst is er koffie en thee PLUS.

De dagen ervoor staan in het teken van de bazaar in de Maranathakerk. Na 
bazaar en startzondag kan het seizoen beginnen!

Nieuw jaarthema 
In seizoen 2018-2019 willen we en jaar lang bezig zijn met de vraag ‘Toekomst-
gericht leven: hoe doe je dat?’. Allerlei thema’s kunnen daarbij langskomen: hoe 
zorgen we op een goede en duurzame manier voor onze aarde? Hoe leven we 
samen in ons land en in onze stad met alle veranderingen die er zijn? Hoe gaan 
we als kerk op weg naar de toekomst? Welke beelden van de toekomst geven ons 
hier en nu hoop en moed? In het septembernummer van de Wijkkrant zullen 
we er meer over vertellen.

Wel vinden we het leuk om nu al te onthullen dat we als speciale jaarthe-
ma-activiteit uitstapjes willen organiseren: excursies naar plekken waar de toe-
komst gloort. We denken dan bijvoorbeeld aan een bezoek aan een mooi groen 
initiatief in de stad, aan een pioniersplek van de kerk (PKN) en aan een initiatief 
in onze stad waarbij mensen op een vernieuwende en creatieve manier omzien 
naar elkaar.

Martine Nijveld

Zomerzangdienst

Midden in de zomer op een woensdagmiddag samen zingen, dat kan tij-
dens de zomerzangdienst op 11 juli om 15 uur in de Bergkerk. Houdt 
u van zingen en misschien uw zus of uw vriend(in) ook, kom dan op 

11 juli naar de Bergkerk. We zingen veel bekende liederen rondom het thema 
’Dankbaarheid’.

Terugkijkend en kijkend naar het leven is er veel om dankbaar voor te zijn! 

Het kwartet: Christi en Jaap van der Hauw, Margriet Andriesen en Gert Jan 
Hol komen voor ons zingen! Rein Algera, Kim Magnee en Sity Smedinga zijn de 
organisatoren en voorgangers van deze viering. En natuurlijk is er na afloop ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie.

Sity Smedinga

Wij gedenken
Anna Catherina Gulmans - Altena (11 juli 1932 - 3 mei 2018)

Op 3 mei is op 85 jarige leeftijd overleden Anna Catharine Gulmans. Anneke 
was al enkele maanden ongeneeslijk ziek. Ze wist dat het einde van het leven zou 
komen. Daar had ze zich op voorbereid. Op 3 mei is ze in haar slaap overleden. 
Op 8 mei hebben we haar leven herdacht tijdens een dienst in de Bergkerk, daar-
na is ze bijgezet in het familiegraf in Vianen. Tijdens de dienst klonk uit de mond 
van de kinderen de grote dankbaarheid dat Anneke in hun leven is gekomen op 
een moment dat het gezin het heel moeilijk had, door de ziekte en het overlijden 
van hun moeder. 

Anneke heeft veel mogen betekenen voor Lieuwe en de kinderen, voor kerk 
en samenleving. Daar zijn we haar heel erg dankbaar voor. Anneke leefde in het 
besef dat haar aardse leven een begin en een eind had in God. Hij was haar Licht 
in haar leven en Hij gaf uitzicht op het eeuwige thuis.

Sity Smedinga

Vakanties en vervanging
Ds. Martine Nijveld heeft vakantie van 2 t/m 29 juli. De collega’s nemen 

waar.
Ds. Axel Wicke heeft vakantie van za 28 juli t/m zo 19 augustus. Tijdens deze 

drie weken zijn Martine Nijveld en Sity Smedinga zijn vervangers.

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren en is uw 
eigen huiskamer te klein?
Het kan in: 
Buurt-en-kerkhuis Bethel! 

Voor meer informatie: 
Nelleke van Kooij,
tel. 06-10 23 53 21. 
bethelbeheer@gmail.com
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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

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)

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 
september-nummer 
uiterlijk op 13 augustus 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda juli
Wo 11  15 u  Zomerzangdienst, Bergkerk
Za 14 t/m za 21  Zomerkamp, Ewijk
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

Agenda augustus 
Za 18  10 u  Inleverdag Bazaar, Maranathakerk
Za 25  10 u  Inleverdag Bazaar, Maranathakerk
Zo 26  10 u  Verkoop wereldwinkel, Bergkerk
Vr 31  14 u  Bazaar, Maranathakerk

KidsTime-middagen

Het jeugdwerkseizoen zit er 
weer op. Voor u nog even een 
korte terugblik op verschil-

lende KidsTime-middagen.

24 maart Italiaanse Kids Time-
middag. Met pasta kun je mooie sie-
raden en kunstwerken maken. Verder 
mocht elk kind in de keuken een mini 
pizza beleggen met wat ze zelf lekker 
vonden. Dat ging er goed in!

4 april Tijdens deze KidsTime-mid-
dag maakten zo’n 21 kinderen kunst-
werken van klei. Hoe leuk is het om 
ouderwets te boetseren? Daarbij nog 
kraaltjes en gekleurde stokjes om het 
compleet en extra mooi te maken. 

21 april Lente KidsTime. Wat past be-
ter bij de lente dan een zelf beschilderd 
plantenpotje en daarin zaden en klei-
ne plantjes? De kinderen hadden een 
blikje meegenomen om er mooi op te 
schilderen en toen dat klaar was kreeg 
iedereen natte watten of aarde om de 
zaadjes en de plantjes op te kweken. 
Het was echt lenteweer, dus we kon-
den lekker buiten eten.

23 mei Met strijkkralen kun je hele 
leuke dingen maken. Van armband-
jes tot hele schilderijen. Tijdens deze 
KidsTime-middag lieten 27 kinde-
ren zien wie het mooiste kon maken. 
Na het knutselen kon er vanwege het 
mooie weer in de tuin gegeten wor-

den. Omdat het de laatste gewone 
KidsTime-middag van het seizoen 
was, aten we lekkere patatjes met kip, 
broccoli, komkommer en tomaatjes. 
En toe natuurlijk ijs! 

9 juni Afsluiting KidsTime-seizoen. 
De allerlaatste KidsTime-middag van 
het seizoen op zaterdag 9 juni was 
een bijzondere. 25 kinderen werden 
door hun ouders naar het plein voor 
het Circustheater in Scheveningen 

gebracht. Toen iedereen er was, wan-
delden we naar het einde van de pier. 
Daar mochten de kinderen een uur 
spelen in Play&Bounce, dat speciaal 
voor ons was afgehuurd. Springen op 
trampolines, spelen in de ballenbak, 
draaien in het rad en nog veel meer viel 
er te beleven. 

Daarna wandelden we naar 
McDonalds. We besloten de middag 
daar met een Happy Meal. 

Nu rest ons nog een TeenTime-avond 
en het zomerkamp, waarna we van de 
vakantie gaan genieten om op te la-
den om het nieuwe seizoen weer zeer 
‘jeugdwerkactief’ te kunnen zijn.

Nelleke van Kooij

Muzikale 
buurtkoffie

In juli en augustus bent u welkom 
bij de muzikale buurtkoffie op de 
eerste woensdag van de maand van 

10-12 uur in de Maranathakerk. De 
toegang is gratis. Op het programma 
staan: 
4 juli 2018 Duo Blanchesse. Marjon 
van Es, zangeres, en Jaap de Wit, pi-
anist, vormen een duo dat met een 
gevarieerd programma van licht-klas-
sieke muziek en populaire songs een 
zonnig zomerprogramma brengt.

1 augustus 2018 Chansonnier Guido 
van de Meent, voormalig winnaar van 
het Concours de la Chansons, brengt 
met zijn mooie en inlevende stem 
een programma van Nederlandse en 
Franstalige chansons. 

Jan Goossensen


