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Heilige ruimte
Op  september werd de toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus aan de Maranathakerk gevierd met een minisymposium met de titel ‘Heilige ruimte’. Voor hen die deze feestelijke
bijeenkomst niet konden bijwonen, een korte impressie.

N

a een dag hard werken probeerde ik ook nog op tijd
deze bijeenkomst bij te wonen. Dat lukte niet helemaal; ik mistte
de koffie en de taart. De eerste spreker,
Ben Oosterheert van het College van
kerkrentmeester, was bijna aan het einde van zijn openingswoord toen ik binnenkwam. Ik ving nog net op dat de
Maranathakerk een plek is waar buurten kerkmensen samen kracht krijgen,
dat het college dit soort plekken in de
stad belangrijk vindt en dat er budget
voor moet komen. Waarbij Ben ook
doelde op geld voor het opknappen
van de tuin bij de kerk. Aansluitend
speelde Bert Stam een stuk van Johann
Sebastian Bach op het orgel. Tjonge
wat een mooi en indrukwekkend geluid kan hij uit dit instrument toveren.

Heilige Ruimten
Als dagvoorzitter kondigde Hester
Jansen vervolgens de hoofdspreker
van het symposium Claartje Kruijff
aan, die momenteel theoloog des vaderlands is. Claartje sprak over het
belang van ‘Heilige ruimten’ voor de
samenleving. Zij gelooft dat de kerk
een ontmoetingsplek is voor een gemeenschap, een plek om je plaats te
bepalen, waar ruimte is voor gesprek.
Een plek waar menselijk leed gedeeld
en het leven samen gevierd wordt. Ze
noemde een voorbeeld van een complementatieve gemeenschap in Londen; een groep mensen die samen op
zoek is naar levensritme. Omdat mensen tegenwoordig nauwelijks meer in
gesprek zijn met elkaar over identiteit
en zingeving, er nauwelijks meer le-

Claartje Kruijff sprak over het belang van Heilige ruimten.
vensbeschouwelijke gesprekken worden gevoerd, gelooft Claartje dat er in
de samenleving behoefte is aan plekken waar mensen kwetsbaar kunnen
zijn, hun geestelijke weg kunnen delen
en waar je geestelijk rijker wordt. Een
‘Heilige ruimte’ waar je wordt opgevangen als thuis en balsem voor de ziel,
die zin geeft aan je dagelijks bestaan.
Na pianospel van Jorina van Bergen
reageerden Axel Wicke, Tom Mikkers
en Peter Drijver hierop met een gesproken column. Axel beschouwde het
kerkgebouw door de eeuwen heen. Van
kathedraal in niet-menselijke maat als
afspiegeling van de hemel, waar je nog
steeds stil wordt als je binnentreedt.
Tot de kerk als plek om je plaats ten
opzichte van de wereld om je heen te
bepalen. Een plek om beter te luisteren en de ruimte voor wat er echt toe
doet, met ruimte voor vragen, vreugde, verdriet en ruimte voor God. Axel
pleitte ervoor om de deur van onze kerken niet alleen op zondag maar de hele
week open te zetten zodat iedereen er
‘Heilige ruimte’ kan vinden.
In een prikkelende en grappige column vergeleek Tom Mikkers, tv-maker bij de EO/Ikon, het kerkgebouw

met de ‘Magic Bullet blender’ waarbij
geloof een licht verteerbare smoothie
moet zijn. Waar het gezellig is bij God.
Hij ventileerde zijn allergie voor kwetsbaar opstellen, verbinden, bruggen
bouwen en compassie en hekelde de
vele zware kost in de kerk; het teveel
stilstaan bij de dood. Hij gelooft dat
de dood niet heilig is en verbaast zich
erover dat we in het mooie voorjaar
twee dagen in een grafstemming zijn.
Tom pleitte ervoor om vooral te blijven lachen in de kerk. Waarbij we oppervlakkigheid in ere moeten houden,
want volgens Tom begint diepgang
aan de oppervlakte. De kerk is een plek
om zelf te doen, uit je boom te komen
en in plaats van bruggen te bouwen
muurtjes af te breken.

Wederopbouw
Architect Peter Drijver sprak over de
wederopbouwperiode binnen de architectuur waaruit de Maranathakerk
stamt. Hij noemde de architecten die
zich lieten inspireren door Engelse
landhuizen, die moesten passen bij de
mens als een goed zittende jas en die
Noord Europese elementen mengden
tot nieuwe bouwwerken. Dat laatste is
goed terug te zien in bouwstijl van de
Maranathakerk.
Na deze columns zong bariton
Lieuwe de Jong onder begeleiding van
Jorina van Bergen twee liederen die
geïnspireerd waren op schilderijen van
Mondriaan.

Historie Marnathakerk
Toen was het de beurt aan Jan Goossensen om zijn boek over de architec-

Pareldag in Bergkerk en Bethel

O

p zaterdag 13 oktober stellen veel mensen uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt
(en nog een beetje daaromheen) hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talenten of passies. Ook
Bergkerk en Bethel doen mee aan deze open dag. Dit jaar is ook de opening van de Pareldag in de Bergkerk, om
11.00 uur. Bij dit startschot zal het Haags Kleinkoor zingen. U bent van harte welkom!

Het programma in de Bergkerk
12.00 uur Haags Kleinkoor
12.30 uur Bergkerkcantorij o.l.v. Christi van der Hauw,
begeleiding: Warner Fokkens
13.00 uur Haags Kleinkoor
13.30 uur Bergkerkcantorij
14.00 uur Orgelspel (Jan Keuzenkamp en Warner Fokkens)
14.30 uur Discant, dubbelkwartet
15.00 uur Orgelspel (Jan Keuzenkamp)
15.30 uur Discant, dubbelkwartet
Er zal ook een tentoonstelling zijn rond liturgisch bloemschikken, er kan een
rondje kerk gedaan worden én er is gastvrijheid met koffie, thee, limonade en
iets lekkers.

Het programma in buurt-en-kerkhuis Bethel
Eén van de mooie dingen die bij Bethel plaatsvinden is de maandelijkse BethelMuziekMatinee, met een opkomst tussen
de 40 tot 120 mensen. Op de parelroutemiddag zetten we deze activiteit in de etalage met optredens van een saxofoonkwartet (van klassiek tot jazz), een trio van piano, altviool en contrabas, piano met zang, en een compleet koor (De Buren).
Als u er wat van mee wilt maken, kom dan op zaterdag 13 oktober ergens tussen 13.30 en 16.30 uur langs. Vanaf 16:30 uur
is er zoals bij elke BethelMuziekMatinee een hapje en een drankje. Het programma kunt u vinden op betheldenhaag.nl.
Meer info op de site www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl of in het parelboekje dat op diverse locaties ligt. Maak uw
eigen route en neem anderen mee naar Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel.

Jan Goossenen signeert na afloop zijn nieuwe boek over de architectuur en de
bouwhistorie van de Maranathakerk.
tuur en de bouwhistorie van de Maranathakerk te presenteren. In het boek
met als titel ‘Een nieuw begin in Den
Haag. 70 jaar Maranathakerk 19492019’ beschrijft Jan zijn zoektocht naar
de historie van de Maranathakerk.
Een zoektocht die hem bracht van
Berlijn tot Geneve en van Utrecht tot
Darmstadt. Waarbij hij veel bruikbare
maar ook onbruikbare informatie ophaalde. Veel is Jan te weten gekomen
over het gebouw. Zo is het raadsel wie
de schilden heeft gemaakt opgelost en
is ook de herkomst van de letters op de
boog van de absis duidelijk geworden.
Jan heeft ook geprobeerd alle mensen
die de kerk vanaf 1949 tot 2013 hebben gebouwd en uitgebouwd te duiden. Dat traditie en vernieuwing goed
samen kunnen gaan is te zien aan de
klassieke grondvorm van de Mara-

nathakerk: het heeft de plattegrond
van een romeinse markthal; basilica.
Jan sloot zijn presentatie af met het
aanbieden van een eerste exemplaar
van het boek aan trouwe Maranathakerk-bezoekers Joop en Greet Leeuwendal.
Tot slot speelden Huub de Jong
op trombone en Bert Stam op het orgel ‘Fly me to the moon’ en konden
de aanwezigen, onder het genot van
een drankje, het boek van Jan aanschaffen en het door de auteur van
een handtekening laten voorzien.
Al met al een zeer feestelijke bijeenkomst waarbij ik er geen spijt van
heb me zo gehaast te hebben om dit
bij kunnen te wonen.
Marinus van Kooij

Uit het moderamen

Zomaar wat punten die voorbij kwamen op de moderamenvergadering in september:
– de PGG werkt (net als wij) aan een nieuwe website, die hopelijk binnenkort
online gaat.
– op zaterdag 10 november houden we voor al onze vrijwilligers een vrijwilligersborrel. Deze gezellige ontmoeting wordt in buurt-en-kerkhuis Bethel
gehouden. Het is de bedoeling dat het een traditie wordt (elke keer op een
andere locatie).
– er wordt gewerkt aan een nieuwe Wijkwijzer, het handige boekje met allerlei
info en contactgegevens.
– de AVG vraagt van ons allerlei zaken rond privacy goed te regelen. Daarom
hebben vele vrijwilligers een formulier gekregen van de scriba met de vraag
of ze aan willen geven welke gegevens zij wel of niet in onze diverse bladen
willen hebben.
– de volgende Anders Vieren-dienst (zondag 4 november) staat in steigers. In
december houden we voor het eerst een ‘groene’ dienst (zondag 2 december),
die wordt voorbereid met onze werkgroep Groene Kerk Den Haag-West. Bij
die dienst zal ook een gelegenheidskoor gevormd worden, dat een tweetal
groene liederen gaat zingen. Ook voor volgend jaar is de eerste Anders Vieren-dienst alweer gepland, en wel in april. Die dienst zal een samenwerking
worden met de mensen van het Taizé-avondgebed in buurt-en-kerkhuis Bethel, vanwege een jubileum. In juni 2019 zal er opnieuw een buurt-en-kerkdienst zijn. U ziet dat er bij elke dienst verbindingslijnen gelegd worden met
andere mensen en groepen.
– we hebben aandacht besteed aan het activiteitenoverzicht dat in september
in de Wijkkrant stond. We hopen dat velen (dit katern bewaren en) meedoen
aan de activiteiten.
– ook is kort nagedacht over vrijdag 2 november. Al onze gebouwen zijn op die
dag (Allerzielen) open van 15 tot 19 uur, op initiatief van de PGG, die ook
voor de pr zal zorgen (meer info in activiteitenoverzicht in het septembernummer). Mensen uit buurt en kerk zijn welkom voor het aansteken van een
kaarsje, het gedenken van mensen die je mist, voor even stilte of een gesprek.
Per locatie wordt naar de invulling van deze middag gekeken.
– de startzondag en bazaar zijn weer achter de rug. Met grote waardering voor
de vele vrijwilligers die aan de bazaar meegewerkt hebben.
– op maandag 24 september kwam de kerkenraad bij elkaar in de Bergkerk. En
begin oktober is er weer een moderamenvergadering.
Namens de kerkenraad, ds. Martine Nijveld (voorzitter)
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Gouden
Agenda januari 7 oktober
Benefietconcert
Op het bankje
bordje
p zondag 7 oktober organiseert en geeft or‘Ouden zitten op de pleinen en de straten krioelen van spelende kinderen’ Uit Zacharia 8: 4 en 5.
ganist Warner Fokkens samen met de orgelAls ik nu oud zou zijn en zou zitten op het bankje onder de vijgenboom, dan weet ik wel wat ik
voor
Bethel
bouwer Klop een Benefietconcert voor Kika
zou willen dromen.

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org
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Bazaar Maranathakerk groot succes
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Inzamelactie stichting AAP

Locatieberaad
Maaltijd

2e ma van de maand, 20 u
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
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Maaltijden
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Jeugdwerk
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Jammer, ‘t is nu nog een droom van later.
Maar wie weet, want later is al lang begonnen!
Sity Smedinga

Warner Fokkens

www.joostfvanvliet.nl
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lk jaar reikt de gemeente Den Haag
Ik zou dromen dat mensen in al die kerkgebouwen, gemeenteleden en bestuurders, vrij en tevreeen gouden, zilveren en bronzen
den zijn.
bordje uit als waardering voor exDat ze losgelaten hebben dat het vroeger beter was, toen de kerken nog stampvol zaten.
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
Ik zou dromen dat ze eindelijk rust gevonden hebben in hun eigen zijn:
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
een gemeente met ouderen, waar andere ouderen op adem kunnen komen.
plekken.
Waar de gesprekken niet steeds gaan over: was het nog maar zo als vroeger,
Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
of: jullie voorgangers moeten de jeugd trekken.
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profesNee, ik zou willen dromen dat alle kerken zijn wie ze zijn.
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte
En dat ze rust en tevredenheid uitstralen.
en zorginstellingen als Florence. Maar die
En vertrouwen op de Eeuwige dat het goed zal komen.
moesten het stellen met brons of zilver en
Dat goed anders kan zijn dan wat wij nu goed vinden.
wij ontvingen goud!
Ik zou dromen van tevreden ouderen, die elkaar vertellen hoe trots ze zijn op de jongeren.
En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
Jongeren die hun eigen wegen gevonden hebben.
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
Dat konden ze omdat de ouderen hen die ruimte hebben gegeven.
dat wij deze waardering hebben gekregen?
En niet meer de jongeren in hun nek blazen, kom nou naar de kerk.
Het zijn de volgende aspecten die genoemd
Ze hebben hun eigen vormen van vieren en leren ontdekt, op andere plekken dan de kerk.
werden: verse producten, op locatie bereid,
Ze voelen vrijheid omdat er geen druk op hen gelegd wordt.
variatie van gezonde maaltijden en goed
De vraag: waarom ga je niet naar de kerk wordt niet meer gehoord.
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
Er klinkt: wat fijn dat je een goed mens bent, wat fijn dat je leeft vanuit de Bron
voor de gasten.
en doet wat Jezus ons geleerd heeft.
We zijn trots op deze waardering en hopen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
In mijn droom zijn het de ouderen die vieren, die zingen en bidden en doen.
Klaas Bruins
En de jongeren ook, maar dan anders.
De jongeren vertellen enthousiast over hun leven, over hun geloof,
want de ouderen hebben rust en tijd om te luisteren.
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Rond de diensten
Zondag 7 oktober: dienst van schrift en tafel voor jong en oud
Hoe onwijs toepasselijk! Juist op de zondag wanneer wij in onze gemeente in de
Maranathakerk een gezamenlijke dienst voor jong en oud hebben geprogrammeerd, staat het overbekende verhaal op het rooster, waarin Jezus zijn volgelingen
vermaant, om toch vooral de kinderen tot hem te laten komen! Dat kan natuurlijk geen toeval zijn, zeker voor de eerste dienst voor jong en oud die wij sinds jaren
weer eens samen met de kindernevendiensten voorbereiden. We hebben dan ook
besloten, om in deze dienst écht de kinderen centraal te stellen, om ook een beetje
van de regie aan hen over te laten, en om de liturgie én de verkondiging samen met
hen voor te bereiden. Dat en het bedenken van vragen rondom God, geloof, Bijbel
en kerk zal de weken voorafgaand aan deze dienst tijdens de kindernevendiensten
van Berg- en Maranathakerk worden voorbereid. Over die vragen hopen de kinderen tijdens de dienst namelijk met sommige ‘grote’ gemeenteleden in gesprek
te gaan. Het zal dus een creatieve dienst met kleurrijke en verfrissende elementen
worden die u – en vooral ook uw (klein-) kinderen! – beslist niet moeten missen.
Mocht u uit school, buurt, vrienden- of kenniskring nog kinderen weten die het
ook leuk zouden vinden om mee te vieren en te vragen, neem deze dan op 7 oktober mee naar de Maranathakerk. De dienst begint om 10.30 uur.
Ds. Axel Wicke

Wat is er te doen
in het nieuwe seizoen?

T

ijdens de dienst op de startzondag werd door de voorgangers een lied gezongen op de wijs van lied 841 (‘Wat zijn de goede vruchten’). Dit lied
droeg de titel: ‘Wat is er te doen in het nieuwe seizoen?’
Hieronder vindt u de tekst.

Erediensten oktober 2018
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

07 oktober
20e na Pinksteren

Gemeenschappelijke dienst
Om 10.30 uur in de Maranathakerk

ds. Axel Wicke, dienst voor Jong en
Oud met Schrift en Tafel

14 oktober
21e na Pinksteren

ds. Axel Wicke

ds. Martine Nijveld

21 oktober
22e na Pinksteren

ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

ds. Sierd Lamsma
Huisduinen (N-H)

28 oktober
23e na Pinksteren

ds. Casper van Dongen,
m.m.v. cantorij

mw. Sity Smedinga

04 november
24e na Pinksteren

ds. Axel Wicke
‘Anders Vieren’ (Dankdag)

Gemeenschappelijke dienst
Om 10.00 uur in de Bergkerk

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

Leesrooster oktober 2018
07 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober

Maleachi 2:10-16; Hebreeën 3:1-6; Marcus 10:1-16
Deuteronomium 15:1-11; Hebreeën 3:7-14; Marcus 10:17-31
Jesaja 29:18-24; Hebreeën 4:12-16; Marcus 10:32-45
Jesaja 59:9-19; Hebreeën 6:9-12; Marcus 10:46-52

Wij gedenken
Wim Spuij (10 maart 1933 - 1 september 2018)
Op 1 september is op 85-jarige leeftijd overleden de heer Willem Spuij. Het was
een indrukwekkend moment toen kinderen en kleinkinderen hun vader en opa
voor de laatste keer de Bergkerk in begeleiden. Zijn ‘Opstandingskerk’ waar hij
35 jaar koster is geweest. We hebben Wim gekend als een man die graag met
mensen sprak en daarbij heel gemakkelijk over zijn geloof sprak. Voor de kinderen en kleinkinderen was Wim een liefdevolle vader en opa. Het laatste jaar
woonde Wim in zorgcentrum Landscheiding, waar hij liefdevol werd verzorgd
en waar hij gemakkelijker met mensen in contact kon komen. Wim liet zich in
zijn leven leiden door de Eeuwige en sprak daar graag over. Hij leefde in en met
het vertrouwen dat Hij voorziet op Zijn tijd. Hij mag nu rusten, hij mag zijn bij
zijn Heer en Heiland.
Sity Smedinga

Nog twee avonden Rebible

Wat zijn de goede vruchten
van ’t westen van Den Haag?
Het duin, de zee, de luchten,
maar zeker ook vandaag:
een nieuw seizoen beginnen,
er is weer veel te doen,
er is nog veel te winnen,
in samen en in groen.

Rebible, graven, spitten,
twee dominees staan klaar,
de schatten van de Bijbel
in eigentijdse taal.
En kom mee naar ons buurland,
voor een groots kerkfestijn,
de Kirchentag in Dortmund
zal inspirerend zijn.

I

Zingen, muziek en bios,
leesclub, gemeentemaal,
buurtkoffie, lezing, crea,
vieren in andere taal,
Taizé en krant en Bijbel,
verhalen in ’t café,
de Freule of de parels,
u doet toch ook weer mee?

Het wordt een jaar vol uitjes
naar waar de toekomst gloort,
om nieuw elan te proeven,
wég van zoals het hoort.
Een goed gesprek aan tafel,
een tafel van de hoop,
want in de kerk daar mag je
praten met volle mond.

Het verhaal spelen

U zult zich niet vervelen
in ’t westen van Den Haag.
Leerhuis, een open kerk, bazaar,
God in de supermarkt.
De kerk als heilige ruimte,
vroom, vrolijk, speels en vrij.
Speel kerst of laat u horen
in koor of cantorij.

Niet steeds hetzelfde liedje
een pijltje schiet omhoog,
er gaat iets nieuws beginnen,
houd dat dan in het oog.
Het is al lang begonnen,
de toekomst start vandaag,
dat mogen wij ervaren
in ’t westen van Den Haag.

Voor kinderen en voor tieners:
de nevendienst of club,
een zomerkamp of oppas,
in Valkennest of kerk.
In buurt-en-kerkhuis Bethel
is plek voor iedereen,
je kunt er met je vreugde
en met je vragen heen.

BethelBuurtBios

I

n het kader van ons jaarthema ‘Later is al lang begonnen’ trapt de BethelBuurtBios op vrijdag 12 oktober vanaf 20 uur het nieuwe seizoen af met een
inspirerende Franse documentaire over de menselijke inventiviteit en creativiteit in het kader van blijkbaar onoverkomelijke uitdagingen: Demain / Tomorrow.
Ds. Axel Wicke

n oktober zijn er nog twee avonden rond het boek Rebible van Inez van
Oord: donderdag 11 oktober 20 uur, in de Bergkerk en donderdag 8 november om 20 uur in de Maranathakerk. Ook wie de eerste twee avonden in september miste: schuif gerust alsnog aan! Zie verder het activiteitenprogramma
najaar 2018.
Ds. Martine Nijveld

Meedenkers en meespelers gezocht!

T

ijdens de advent- en kerstviering voor ouderen willen we weer het bekende kerstverhaal uitbeelden. Net als vorig jaar vind ik het leuk om het
verhaal met elkaar te schrijven. Wie wil met mij meedenken om van het
bekende kerstverhaal een verhaal, dat we kunnen spelen, te schrijven? We komen
bij elkaar op 24 oktober, 30 oktober en 7 november in de Bergkerk, van 13.30 tot
15 uur. Graag opgeven bij mij: 06-37 35 07 51 of sitysmedinga@gmail.com.
Sity Smedinga

Muziektheater in de eerste
BethelMuziekMatinee

Z

ondag 21 oktober is de professionele muziektheatergroep Briza, van het
Zeeheldentheater, te gast. Zij spelen en zingen (met) oude en minder
oude liedjes in allerlei stijlen, van volks tot jazz. Leuk om mee te maken,
voor jong en oud. Natuurlijk kan iedereen naar hartelust meezingen. De voorstelling is gratis. Alleen wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd
voor de onkosten.
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel. Aanvang 15 uur. Aanmelden is niet nodig.
Klaas Bruins

Godsbeeld van
Vincent van Gogh

W

ie interesse heeft in de
mens Vincent van Gogh,
moet deze maand zeker
naar de lezing van kunstkenner Jaap
van Duyn in de Maranathakerk. Zijn
hele leven is Vincent op zoek geweest:
naar God en naar zichzelf. Bij alle
publiciteit over Van Gogh wordt zijn
persoonlijke, geestelijke ontwikkeling
nauwelijks aangestipt. Des te meer reden om deze onbekende kant te leren
kennen, uit de mond van een man die
hiervan juist zijn specialiteit heeft gemaakt.
Woensdag 17 oktober, 14.30-16.30
uur. Maranathakerk, toegang vrij.
Jan Goossensen

Vrome Freule

I

k ben ervan overtuigd, dat de kerk
de boer op moet. Dat wij, tenminste van tijd tot tijd, onze kerkmuren moeten verlaten en daarheen moeten gaan waar de mensen sowieso al
zijn. Vandaar dat ik al een aantal jaar
de Vrome Freule organiseer, kerk-inde-kroeg-avonden. Ook dit seizoen
weer. Op 18 oktober 2018 om 20 uur
is de aftrap, van harte welkom in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558
en neem graag een vriend(in) of kennis mee!
Ds. Axel Wicke

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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Muziek op Lesbos

A

fgelopen juni bereikte mij via het medium Facebook een oproep van
de organisatie ‘Connect by Music’. Hun motto is: Music is the only
world language, music unites us, opens the heart and heals the soul.
“Begin 2017 startte Connect by Music haar eerste project in vluchtelingenkamp
KaraTepe. Inmiddels is Connect by Music actief op zeven locaties op het eiland
Lesbos. Op alle locaties wordt muziek gemaakt door en les gegeven aan vluchtelingen, voornamelijk kindvluchtelingen. Zo ook op twee locaties waar ongeveer
300 kinderen zonder ouders (vaak wees) zijn ondergebracht.”
Dit lezende raakte mij dat. Al langer loop ik rond met de frustratie dat ik in
de zogenaamde vluchtelingenkwestie zo weinig kan betekenen. Het lijkt een vervan-je-bed-show en de opstelling van onze Europolitici - en die van de meeste
Nederlandse politieke partijen - is ronduit beschamend. Er zitten in kamp Moria 7000 mensen, terwijl het kamp berekend is op 2000 mensen. Vaak is het een
uitzichtloos en zeer lang wachten op het bericht of je door mag of terug moet.
Een eindeloos niets, onder zeer slechte omstandigheden. Veel mensen raken psychisch in de war. Sommigen maken een eind aan hun leven. Veel kinderen worden ziek door de slechte hygiëne.
Kortom: in februari regel ik twee weken vervanging voor mijn lessen op de
Populier en ga ik - samen met een collega/vriendin die op Texel muziekdocent is
- twee weken naar Lesbos. We gaan de Griekse muziekdocenten daar ondersteunen en op verschillende plekken zelf ook muzieklessen geven. Ik moet mijn verblijfkosten daar zelf betalen en ook school betaalt aan mijn vervanging niet mee,
dus ik kom graag nog eens bij u terug om een sponsoringconcert aan te kondigen.
Misschien kunt u ondertussen de organisatie ‘Connect by Music’ eens opzoeken
op het internet. Wordt vervolgd...
Jorina van Bergen

Vakanties
Sity Smedinga heeft vakantie van 6 tot
en met 21 oktober. Ds. Axel Wicke en
ds. Martine Nijveld kunt u in die periode bellen of mailen voor dringende
zaken.
Axel Wicke gaat er tijdens de
herfstvakantie van 21 tot 28 oktober
een week tussenuit. Zijn collega’s Martine Nijveld en Sity Smedinga vervangen hem.
Martine Nijveld heeft een week
herfstvakantie van 25 oktober tot 1
november. Tot en met 28 oktober vervangt Sity Smedinga haar. Daarna is
ook Axel Wicke er weer.

Verhalencafé
Op vrijdag 12 oktober 2018, van 15-17
uur staat het Verhalencafé in het teken
van verhalen over de toekomst, over
onze dromen en angsten. Het thema is
‘Later is al lang begonnen’. Neem graag
een foto of voorwerp mee en wie alleen
wil luisteren is natuurlijk ook van harte
welkom!
Ds. Axel Wicke

Wijk info
Bergkerk

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

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
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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

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

Wo 3

Wo 3
Zo 7
Do 11
Vr 12
Vr 12
Za 13
Wo 17
Do 18
Zo 21
Zo 21
Wo 24
Wo 24
Wo 30

10 u Muzikale koffieochtend, Hans Boekhout & Joop
Colsen met Amerikaanse country en westernsongs,
Maranathakerk
10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
15 u Benefietconcert Warner Fokkens, Bergkerk
20 u Boekbespreking Rebible, Bergkerk
15 u Verhalencafé, Bethel
19.30 u BethelBuurtBios, film: Demain/Tomorrow
12 u Pareldag, Bergkerk en Bethel
14.30 u Lezing Godsbeeld van Van Gogh, Maranathakerk
20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
15 u BethelMuziekMatinee, Muziektheater Briza
17 u Concert Musica Poetica, Maranathakerk
13.30 u Schrijven kerstspel, Bergkerk
20 u Lezing Inez & Jos van Oord, Maranathakerk
13.30 u Schrijven kerstspel, 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

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

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
november-nummer
uiterlijk op 8 oktober
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda oktober

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

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

