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Het activiteitenprogramma
van najaar 2018 is uit!
Dit nummer van de Wijkkrant staat vol met activiteiten: er is veel 
te doen en te beleven in en om onze gemeente in de maanden 
september t/m december. Tip: bewaar dit activiteitenkatern!

Let op: sommige activiteiten zijn/starten al snel, zoals het ui-
tje naar leefgemeenschap Taste!, een plek waar de toekomst 
gloort (op vrijdag 21 september). De gespreksgroep rond het 
boek Rebible heeft haar eerste avond al op donderdag 13 sep-
tember. Alle reden dus om het overzicht met alle activiteiten 
snel (en goed) te lezen. Bij diverse activiteiten vinden we het fi jn 
als u zich aanmeldt!

Ervaringen van kerkleden elders

Zending op Soemba
In deze rubriek laten we gemeenteleden aan het woord, die ons over de grenzen van het eigen, vertrouw-
de kerkerf laten kijken. Dit keer een recente ervaring van Maarten van der Schaft  op het protestantse 
Soemba en de indrukwekkende zendingsgeschiedenis van de Nederlandse kerken aldaar.

De Haagse emeritus-predikant 
Jacob Korf treedt tegenwoor-
dig op als gastheer van de 

Grote Kerk en ziet zijn rondleidingen 
met publiek als een nieuwe vorm van 
zending bedrijven. Het evangelie is 
bij vele bezoekers terra incognito ge-
worden; het verschil tussen Pasen en 
Pinksteren raakt onbekend doch ook 
seculieren blijven interesse tonen in 
de achtergronden van zo’n kerk. Het 
doet denken aan de oude zending 
waarbij zendelingen uitvoering gaven 
aan de opdracht (Mattheus 28: 16-
20): “maakt alle volken tot mijn dis-
cipelen”. Zo’n bijzondere vorm vond 
ik - en route naar mijn zoon in Sin-
gapore - op een recente reis naar Indo-
nesië op het eiland Soemba. Het rijtje 
van vroeger Bali, Lombok, Soemba, 
Soembawa, Flores, Timor… sprak tot 
de verbeelding. Googelend naar in-
formatie verscheen een boek van de 
zendeling D.K. Wielenga - De Zen-
ding op Soemba - dat unieke docu-
mentatie gaf over de geschiedenis, de 
VOC, land en volk, economie, talen, 
fl ora en fauna, godsdienst en moraal 
voorafgaand aan de zendingsgeschie-
denis. Het boek was van groot nut ook 

voor lokale hotelhouders op een arm 
eiland met ca. 2 miljoen mensen waar 
het toerisme nog in de beginschoenen 
staat.

Het eiland Soemba is overwegend 
protestants dankzij het Nederlandse 
zendingswerk sinds 1877 dat was ge-
delegeerd aan de toenmalige Gerefor-
meerde kerken van Groningen, Dren-
te en Overijssel. D.K. Wielenga, die 
van 1904 tot 1921 in Soemba verbleef, 
had een moderne aanpak - afstand 
houden van de koloniale Nederlandse 

overheid - en eerst praten met de lokale 
mensen om hun geestesleven te leren 
kennen. Waarbij vooral de voorouder-
verering op basis van het animistische 
Marapoe geloof een rol speelde. Wie-
lenga bleek daarnaast een bekwaam 
romancier met boeiende gespreksver-
halen. Zijn boek Oemboe Dongga 
schetst het leven van een onversaagd 
Soembanees stamhoofd die het hoofd 
niet boog voor vreemdelingen, maar 
in gesprek kwam met Wielenga. Het 
inspireerde de schrijver Johan Fabrici-
us ‘uit eerbied voor zendeling Wielen-
ga’ tot zijn roman De Heilige Paarden. 
Paarden die Oemboe Dongga zouden 

Zomerkamp Ewijk
Warm en fantastisch
Van 1 t/m 21 juli vond het jaarlijkse zomerkamp van ons jeugdwerk plaats. Op zaterdag kwamen  
kinderen en tieners, 12 leiding en een vrachtauto vol met tenten en ander materiaal aan op het kampter-
rein bij Ewijk, vlakbij kasteel Doddendael.

Het eerste wat moest gebeuren was 
tenten opzetten en (veel!) boodschap-
pen doen.

Die avond kregen we bezoek van 
prinses Doortje van Doddenwael en 
haar hofdame Viola. De prinses zocht 
een prins, want dat werd wel tijd om-
dat ze gekroond moest worden. De 
royal Tinder app, Prinser, bood uit-
komst. Vele prinsen kwamen langs en 
de prinses koos 3 prinsen om mee op 
date te gaan. De groep werd ingedeeld 
in acht kleine groepjes en kregen een 
adellijke naam: Roest van Alkema-
de, de Vos van Steenwijk, Speyart van 
Woerden, Huyssen van Koneijnedij-
ke, Zuilen van Nieveldt, Strick van 
Linschoten, Van Heerdt tot Everzwijn 
en Schimmelpenninck van der Oye. 
Die avond speelden we in het donker 
het koekjes smokkelspel.

Zondagochtend praatten we tij-
dens de kampdienst over de tien ge-
boden en andere wetten, want een 
land heeft  toch wetten nodig. Bij de 
avondsluitingen in de rest van de week 
maakte elk groepje een eigen wet over 
iets wat ze misten in de tien geboden. 
Zondagmiddag liep de hele groep met 
blinddoeken over het veld om in het 

blind-datespel geluiden te vinden.  En 
na de BBQ speelde iedereen vanuit z’n 
tent bed bingo. De prinses was ook 
nog langs geweest om te vertellen van 
haar date met prins Hillebrandt-An-
dries. Ook deze prins kwam op be-
zoek om te vertellen hoe leuk hij de 
prinses vond.

Maandag was een sportieve dag: 
de tieners gingen een activiteit doen 
in het klimbos en de kinderen hadden 
sportdag. Prinses Doortje vertelde van 
prins Johannes en de prins vertelde 
van Doortje. In het nachtspel werd in 
huwelijkskado’s gehandeld.

Dinsdag liepen we naar het dorp 
Beuningen en speelden het stam-
boomspel, we aten lekkere broodjes 
kroket of frikandel en konden win-
kelen. Prinses Doortje en prins Wisse 
Marius en het kastelenspel sloten de 
dag af.

Het weer was de hele week al geweldig 
mooi, dus het zwemmen op woensdag 
was heerlijk. Het was een leuk zwem-
bad in Nijmegen met binnen- en bui-
tenbad. Onderweg naar het zwem-
bad zagen we heel veel mensen de 
Vierdaagse lopen. Terug op kampter-
rein aten we een gezonde maaltijd en 
kwam ’s avonds de prinses weer langs. 
Ze was onderweg een leuke jongeman 
op een motor tegengekomen! En toen 
stapte ze zomaar bij hem achterop! De 
kinderen gingen die avond (een beetje) 
vroeg slapen en de tieners gingen nog 
even chillen en iets lekkers eten bij de 
rivier de Waal.

Donderochtend was uitslaapoch-
tend. De leiding ging alle kinderen 
ontbijt op bed brengen. Het was al 
erg warm, zodat veel kinderen lekker 
op hun luchtbed voor de tent genoten 
van boterhammen en een beker thee. 
Die middag kwam prins Wisse Ma-
rius vertellen hoe geweldig zijn date 
was met prinses Doortje. Maar ja, wie 
moest ze nu kiezen van de 3 prinsen. 
Want de prins op de motor was er 
vandoor gegaan. Er werd besloten tot 
een “Wie van de 3” spel en de kinderen 
mochten met hun groepje vragen voor 

de prinsen verzinnen. Die middag 
kregen de prinsen de gelegenheid de 
prinses een kadootje aan te bieden en 
veel over zichzelf te vertellen. En toen 
moest er gekozen worden...

De hele groep hielp mee en ieder-
een stemde. Het werd prins Johan-
nes!! Die nacht gingen de kinderen 
het bos in voor een nachtopdrachten-
spel en de tieners speurden met kaart 
rond het kampterrein in bos en bij de 
Waal naar foto’s met vragen. Met ou-
derwetse mobiele telefoons hielden ze 
contact met de basis op het kampter-
rein.

En toen was het vrijdag en hadden 
we de laatste nacht in de tent gesla-
pen. De tenten werden opgeruimd, 
de slaapzakken en luchtbedden ver-
huisden naar de blokhut en de voor-
bereidingen voor de feestavond waren 

begonnen. De groepjes deden hun ge-
wonnen opdrachten: taarten maken, 
de zaal versieren, een acrobaten act 
verzinnen, hartige hapjes maken, re-
clamebordjes voor het feest schrijven, 
een lied en een toneelstuk oefenen. De 
prinses en haar prins kwamen binnen 
en het feest kon losbarsten. Als herin-
nering aan het kamp brachten ze voor 
iedereen de sleutel (met hartje) van 
hun slot en een bijpassend kaartje met 
kroon. Na de disco kroop iedereen 
in z’n slaapzak voor de laatste kamp-
nacht.

De volgende ochtend restte al-
leen nog opruimen en de bus inladen. 
Weer in Den Haag stond de familie 
ons op te wachten. Het was een war-
me en geslaagde kampweek.

Nelleke van Kooij

vergezellen naar het Zielenland/do-
denrijk. Opvallend is de nederigheid 
waarmede Wielenga zijn werk deed. 
Vermeldenswaard nu de feilen van het 
koloniale gedrag weer opspelen waar-
bij er gelukkig ook waren die respect 
toonden voor lokale gebruiken en ei-
genheid. Ruim 90 Nederlandse zen-
delingen/medici waren werkzaam op 
Soemba met vele ontberingen waar-
onder afgebrande kerken en huizen, 

gezinsleden die stierven aan malaria, 
tegenslagen, maar ook een doorbre-
king van het evangelie.

Het Soembanese landschap wordt 
opgevuld door de honderden Protes-
tantse kerken, van bijna-kathedralen 
tot eenvoudige dorpskerkjes. Sedert de 
zestiger jaren bestaat een zelfstandige 
Soembanese kerk die in 2018 - met 
trots - gastheer wordt van de 100 jarige 
viering van de Gereja Kristen Indone-
sia. In een volle jeugddienst in Wain-
gapu waarbij jonge Soembanezen van 
15-25 jaar met Bijbel en al ter kerke 
kwamen, herinnerde de ontroerende 
melodie van Gezang 180 - die wolken 
lucht en winden wijst spoor en loop en 
baan - ons aan patria, het vaderland. 
Waarvan de noordelijke kerken, in alle 
ootmoed, mogen terugzien op zegen-
rijk en vruchtdragend zendingswerk.

Maarten van der Schaft 
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Geschiedenis kiezen
Deze zomer hebben veel mensen genoten van het vele mooie 
weer, maar er zullen ook velen geweest zijn die last van de 
warmte hebben gehad. Ik heb er vooral van genoten, maar van 
de andere kant: het extreme en de droogte voedden mijn zor-
gen over de opwarming van de aarde, dat tot steeds grotere 
problemen leidt in de wereld voor mensen, planten en dieren, 
nu en in de toekomst. 
De toekomst heeft altijd een lange en gecompliceerde geschie-
denis. Dat zie je hieraan, maar ook aan bijvoorbeeld oorlogen. 
In elke geschiedenis spelen mensen altijd een belangrijke rol. 
Dat geldt voor de machthebbers die leiden en verleiden, maar 
ook de massa die volgt. De opwarming van de aarde is te wijten 
aan miljarden handelingen (besturen, produceren, consumeren, 
reizen, etc.) van mensen overal op de wereld over een lange 
periode. Het is een geschiedenis die de laatste eeuwen steeds 
dominanter is geworden en bedreigend is voor de toekomst. 
Maar tijd is altijd ook tegelijkertijd. Want er is ook een lange ge-
schiedenis van God die Zijn schepping toevertrouwd aan men-
sen, om er zich over te verwonderen, van te genieten, van te 
leven en om er goed voor te zorgen, zodat de schepping in volle 
glorie bewaard en leefbaar is en blijft voor mensen, dieren en 
planten. Een geschiedenis van mensen die zich (al dan niet ge-
lovig) bewust zijn of worden deze bijzondere schepping en van 
hun verantwoordelijkheid hiervoor en daar in hun handelen re-
kening mee houden. Deze geschiedenis is momenteel wereld-
wijd groeiende.
Het is de vraag die aan ieder van ons gesteld wordt: Aan welke 
geschiedenis wil je deelnemen? Die van de eerste of de twee-
de? Bij welke geschiedenis haak je aan? 
Klaas Bruins

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

Wij gedenken
Dirk Kuiper (24 mei 1954 - 29 juli 2018)
Op 29 juli overleed op 64-jarige leeftijd: Dirk Kuiper. Zondag 22 juli had hij 
nog gekosterd in de Bergkerk. Zijn gezondheid stond dat eigenlijk niet toe die 
dag, maar hij wilde het graag, de deur openzetten, mensen verwelkomen met 
een lach, vóór de kerk in de zon een sigaartje roken, gastheer zijn. Zo was hij ook 
jarenlang, samen met zijn vrouw Anneke, koster van de Bethelkapel. Het was 
werk dat Dirk met heel veel plezier deed. Hij deed het naast zijn werk bij Facili-
com, waar hij op de salarisadministratie werkte. 

In 2016 werd Dirk ziek. Goede en slechte tijden wisselden elkaar af. In die 
periode dacht Dirk ook na over zijn afscheidsdienst. Teksten en liederen zocht 
hij uit. En zo klonk in de afscheidsdienst de trouwtekst van Anneke en hem uit 
Prediker 4: ‘Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken’. We zongen lie-
deren uit allerlei liedbundels: van oude berijming tot ons nieuwe liedboek. Dirk 
koos de liederen uit om de muziek (hij hield van orgelmuziek) en zeker ook om 
de teksten. De teksten verbonden hem met zijn jeugd in Scheveningen, met zijn 
ouders. En ze gaven hem moed in moeilijke tijden. Belangrijk was daarbij zeker 
ook lied 416 uit het nieuwe liedboek: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.  In 
dat vertrouwen hebben we op vrijdag 3 augustus samen met Anneke, kinderen 
en kleinkinderen afscheid genomen van Dirk. Muziek klonk over Oud Eik en 
Duinen (‘Lichtstad met uw paarlen poorten’), terwijl we Dirk naar zijn laatste 
rustplaats brachten. We wensen Anneke, kinderen en kleinkinderen vrede en 
alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Johanna Maria Jautze-Risch (30 mei 1924 - 3 augustus 2018)
Op zaterdag 11 augustus hebben we afscheid genomen van Hannie Jautze-Risch. 
De laatste jaren van haar leven woonde ze in Duinhage (en eerder in Dekkers-
duin). Maar het grootste deel van haar leven woonde ze aan de Savornin Loh-
manlaan, in de Vogelwijk, vanwaar ze trouw de kerkdiensten bezocht in de Berg-
kerk (toen nog: Opstandingskerk). Hannie was de spil van het gezin Jautze met 
de zes kinderen. Daarbij runde ze samen met haar man George een kledingate-
lier - tót aan zijn overlijden. Een gevuld leven.

De afscheidsdienst had de kleur van een dankdienst. Dankbaarheid voor 
het leven van deze lieve en zeer betrokken moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder. Dankbaarheid dat ze er zo lang was (ze is 94 jaar geworden) en 
dat ze was wie ze was: met haar inzet en haar zorg, met haar vertrouwen, haar 
belangstelling en haar doortastendheid, een bezige bij, een sterke vrouw, die blij 
was als je kwam en met wie je altijd weer een goed gesprek kon voeren.

Tijdens de dienst werden veel goede herinneringen gedeeld in woord en 
beeld. Omlijst door lied en muziek, ook door jongere leden van de familie.

We hebben psalm 103 gelezen, over Gods liefde die blíjft, passend bij de woor-
den die boven de rouwkaart stonden: ‘Wij allen zijn in Gods hand’, een sobere 
geloofsbelijdenis, een woord van vertrouwen. In dat vertrouwen hebben we haar 
laten gaan. 

Hannie Jautze-Risch is begraven op Westduin.
ds. Martine Nijveld

Jacoba Maria Prins – Lammerts van Bueren
Op dinsdag 7 augustus is Coby op 92-jarige leeftijd overleden. 

Coby was een trouw en betrokken lid van de Maranathakerk, ze noemde het 
haar tweede thuis. In de Maranathakerk kon ze zich opladen en wist ze zich ge-
borgen in de gemeente.

Haar man Joop was betrokken bij het zondagsschool werk, zij was de helpen-
de hand bij alle creatieve activiteiten. Ook haalde ze met haar rode lelijke eend de 
ouderen van de gemeente op. Dankbaar was ze dat zij toen het nodig werd ook 
opgehaald werd om naar de kerk te kunnen gaan. 

In de dankdienst hebben we stilgestaan bij de tekst uit Psalm 133: ‘Hoe goed 
is het als broeders tezamen wonen, daar is leven voor altijd, daar geeft de Heer 
zijn zegen.’ Coby putte kracht uit deze woorden in haar leven, waar veel vreugde 
was maar ook veel verdriet. 

Sity Smedinga

Veroudering: een ziekte?
Donderdag 13 juni hadden we, in de Praatmaal, over bovenstaand thema 

boeiende gesprekken. Wetenschappers zijn bezig om manieren te vinden om op 
celniveau de ziekte ‘veroudering’ te voorkomen. Zij verwachten dat over 50 jaar 
mensen gemiddeld 130 jaar zullen worden. Dat is misschien moeilijk voor te stel-
len, maar het is natuurlijk wel zo dat we gemiddeld al heel veel ouder worden dan 
eeuwen eerder. We blijven veel langer vitaal en doen daar ook vaak moeite voor. 
Een grote groep mensen houdt zich jong met allerlei kunstgrepen. Het verlangen 
naar vitaal, gezond en lang leven en een eeuwige jeugd is er en de moeite met ver-
oudering ook. Het voorziet wel in een behoefte.

Toch zijn hier ook vragen bij te stellen en dat gebeurde volop in de gesprek-
ken. Is veroudering niet gewoon een natuurlijk proces wat bij onze natuur hoort? 
Is het niet veel te negatief, ouderen onwaardig, om veroudering een ziekte te noe-
men? Is een leven van 130 jaar niet te lang - kunnen we dat geestelijk wel aan? 
Op een gegeven moment zijn we klaar met het leven (vandaar dat de roep op een 
wet als ‘voltooid leven’ opkomt nu de levensverwachting steeds langer wordt). 
Wat betekent de lange levensduur voor de bevolkingsgroei en de belasting van de 
aarde (voedsel, grondstoffen)? En zullen de mogelijkheden voor een lang leven 
eerlijk verdeeld worden of zal het vooral iets van het rijke westen worden?

Voor mij is ‘lang leven’ geen doel, waar ik me op richt. Dat is: dat mijn leven 
betekenisvol is en blijft. Voor mij is dat het geval als het verbonden is en blijft met 
de liefde van God en van medemensen, ook als ik zelf niet meer veel kan door de 
ouderdom.

Klaas Bruins

Geen  
uit de kerkenraad
We hebben geen nieuws vanuit de ker-
kenraad dit keer: de vergadering in de 
zomerse augustusmaand hebben we 
laten vervallen. Het moderamen ver-
gadert weer op donderdag 6 septem-
ber en op donderdag 4 oktober. De 
kerkenraad komt bijeen op maandag-
avond 24 september.

Namens de kerkenraad,  
ds. Martine Nijveld (voorzitter)

Praatmaal: 
Vredesweek
In de Vredesweek is er een speciale 
Praatmaal over het thema van de Vre-
desweek ‘Generaties voor vrede’ op 
donderdag 20 september. Uitgebrei-
de informatie is te vinden in het pro-
grammaoverzicht onder de activiteit 
‘Praatmaal’.

100 Jaar

Op vrijdag 10 augustus werd 
mevrouw C.C. van Wissen 
100 jaar! Mevrouw woont 

in Uitzicht en bezoekt wekelijks de 
kerkdienst. Ze ontving van het Comi-
té Meeleven van de Bergkerkgemeente 
hartelijke felicitaties en een mand met 
100 rozen. Trots is ze op de hartelijke 
felicitaties van Zijne Majesteit de Ko-
ning, Hare Majesteit de Koningin en 
de Commissaris van de Koning. Na-
mens de Burgemeester werden bloe-
men bezorgd.

Begin Leeskring 
‘Rebible’

In het najaar bieden de predikanten 
van de protestantse wijkgemeente 
Den Haag-West vier avonden aan 

over het boek Rebible van Inez van 
Oord. 

Inez van Oord is journaliste en 
bladenmaakster: ze bedacht onder an-
dere het spirituele maandblad ‘Happi-
nez’. De Bijbel liet ze jarenlang dicht, 
maar in dit boek probeert ze de verha-
len uit haar jeugd opnieuw te ontdek-
ken. De tweede stem in ‘Rebible’ is die 
van haar oudere broer Jos, theoloog, 
emeritus predikant en verhalenver-
teller. Inez gaat in dit boek met haar 
broer in gesprek over de betekenis van 
een vijftiental Bijbelverhalen.

De eerste avond is al op 13 septem-
ber! Voor uitgebreide informatie, zie 
het najaarsprogramma. Opgeven bij: 
ds. Martine Nijveld (me.nijveld@
ziggo.nl; 070-779 07 24) en ds. Axel 
Wicke (axel.wicke@betheldenhaag.
nl; 070-331 64 32)

Maandelijks komt er een wisselende groep mensen bij elkaar in de bene-
denzaal van de Bergkerk om met elkaar te praten over onderwerpen 
in het nieuws, in het leven of in geloof die hen raken! Wilt u ook een 

keer meedoen? Voor het komende seizoen staan de data hiervoor al gepland. Dat 
leest u in de activiteiten-bijlage.

Sity Smedinga

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

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
vacature

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

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

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

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

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

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

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

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

Wijkgemeente Den Haag West 

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

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

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

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

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

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl
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”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

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

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

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

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

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

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

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

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

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

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

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

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

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

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

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

Klaas Bruins

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



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

Jaarthema - Verdieping - Beleving - Vieren - Zorg voor elkaar - Ontmoeting - Jeugdwerk

Activiteitenprogramma
najaar 2018

Bergkerk

Wat is er de komende maanden te beleven in Bergkerk, Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel? 
Het staat allemaal in dit bewaarblad. Bewaar dit katern dus, hang het op het prikbord, geef het een 
plek naast de kalender of zet het in je agenda.
De activiteiten zijn verdeeld in zeven groepen: Jaarthema, Verdieping, Beleving, Vieren, Zorg voor 
elkaar, Ontmoeting en Jeugdwerk. We hopen dat er voor iedereen wat bij zit. Goede ideeën voor een 
volgend seizoen horen we natuurlijk graag.

Adressen:
Bergkerk: Daal en Bergselaan 50A
Bethel: Thomas Schwenckestraat 28/30
Maranathakerk: 2e Sweelinckstraat 156

       

 
          

 
 

Jaarthema - Later is allang begonnen
Dát is het jaarthema 2018-2019: ‘Later is allang begonnen’. Een jaar lang willen we 
ons bezighouden met de vraag: Toekomstgericht leven? Hoe doe je dat?

Allerlei actuele vragen kunnen 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?
• Wie zijn we en wie ben ik – en welke plek is er voor een ander?
• Hoe gaan we als kerk op weg naar de toekomst?
• Wat nemen we mee, wat is voor ons van blijvende waarde? En wat laten we los?
• En het koninkrijk van God, dat goede land, de ons beloofde toekomst: speelt dat voor ons een rol? Hoe geven we het 

gestalte? Of komt dat koninkrijk vanzelf?
 

De titel voor het jaarthema lenen we uit een lied van Harrie Jekkers en Klein Orkest over kiezen en verliezen, leven met 
onzekerheden, spelen op zeker, vertrouwen en verlangen. Over gisteren en morgen en over leven vandaag!

We herkennen er woorden in uit het boek van de profeet Jesaja: ‘Zie ik ga iets nieuws beginnen, het ontluikt nú. Nu 
ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ (Jesaja 43, vers 19; zie ook lied 809 uit ons liedboek).

 
Als speciale jaarthema-activiteit willen we uitstapjes organiseren: excursies naar plekken waar de toekomst gloort. We 
denken dan bijvoorbeeld aan een bezoek aan een mooi groen initiatief in de stad, aan een pioniersplek van de kerk en aan 
een initiatief in onze stad waarbij mensen op een vernieuwende en creatieve manier omzien naar elkaar. Daarnaast orga-
niseren we drie keer een ‘Tafel van Hoop’. Aan deze tafel gaan mensen met elkaar in gesprek over wat bezighoudt én wat 
hoop geeft!

 
Nadere info over deze en vele andere (nieuwe en vertrouwde) activiteiten hebben we voor u op een rij gezet in het activitei-
tenoverzicht hieronder. Veel mensen zijn bij de organisatie ervan betrokken. En natuurlijk hopen we dat nog meer mensen 
eraan meedoen.

Dit katern kunt u eruit halen en bewaren. In de Wijkkrant van januari 2019 vindt u dan een activiteitenoverzicht voor 
de tweede helft van het seizoen. Daar gaan we tijdig over nadenken, want ‘later is allang begonnen’!

 
Klaas Bruins, Martine Nijveld, Sity Smedinga, Axel Wicke

Excursie: Plekken waar de toekomst gloort
Op bezoek bij een pioniersplek: Leefgemeenschap Taste! in Delft.

De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van 
kerk-zijn. Deze nieuwe vormen zijn heel divers: in een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een 
leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen (kliederkerk); een klooster nieuwe stijl; 
een netwerk van jongeren… het kan allemaal. In het kader van het jaarthema organiseren wij een excursie naar één zo’n 
pioniersplek: Taste! in Delft.

Taste! is een groep van mensen die in God geloven en samen hun leven willen delen. Aan de Roland Holstlaan 751 vor-
men ze een leefgemeenschap in de dichtstbevolkte wijk van Nederland. De bewoners van de leefgemeenschap willen hun 
leven delen met elkaar en met mensen uit de wijk. Elke vrijdag wordt een gezellig koffiecafé georganiseerd. Ook is de tuin 
beschikbaar voor de wijk (moestuin, vuurplaats en speelplek).

Iedere bewoner wordt gevraagd om zich minimaal een dagdeel per week in te zetten voor de buurt en een dagdeel voor 
de leefgemeenschap.  Zie www.tastedelft.nl voor meer info.

Datum: vrijdag 21 september
We schuiven om 12.00 uur aan bij de lunch. Daarna is er tót een uur of drie gelegenheid om met de bewoners van de leef-
gemeenschap in gesprek te zijn, hun verhalen te horen en elkaar te inspireren.
Kosten: voor de lunch wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Opgeven: is een must! bij ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24. 
Het maximum aantal deelnemers is 25. 
We gaan er samen heen met auto’s of openbaar vervoer.  

Excursie ‘slimme senioren’  
Maak kennis met het project ‘de slimme senioren’, waar een nieuwe generatie senioren (vanaf een jaar of 60) onder ogen 
ziet dat hun toekomst al is begonnen. Ze organiseren verbanden en initiatieven waarin het omzien naar elkaar nu en in de 
toekomst gestalte krijgt. Wat doen ze en hoe? Gloort hier toekomst voor meer ouderen? We gaan het horen en beleven.

Datum en tijd: zondag 4 november, om 16 uur
Locatie: Bethel, in het slimme seniorencafé
Opgeven: Klaas Bruins, 070-345 93 42, kbruins@stekdenhaag.nl

Tafels van Hoop 
Om ons jaarthema ‘Later is allang begonnen’ vorm te geven, organiseren wij o.a. drie ‘Tafels van Hoop’. Tafels van Hoop 
zijn oefeningen in delen. Aan deze tafel gaan mensen samen lekker eten en met elkaar in gesprek over wat bezighoudt én 
wat hoop geeft!

1e Tafel van Hoop met als thema:  
De kunst van het leven met beperkingen

Het gebeurt: dat je dingen eerder wel kon, maar nu niet meer. Je kunt niet meer 
werken, je hebt minder te besteden, je hebt voor iemand te zorgen waardoor je 
andere dingen op moet geven, het lopen, zien of horen gaat niet goed meer, her-
senfuncties laten het afweten, een lichaam dat sterk was is broos, ziek of gehan-
dicapt geworden, enz, enz. Vroeg of laat maken we het allemaal mee. En voor veel 
mensen is dat de realiteit van elke dag.

Bij deze Tafel van Hoop delen we ervaringen, beelden en verhalen die ons 
hoop geven, bemoedigen, de weg wijzen, weerbaarder maken bij het leven met 
beperkingen. U bent van harte welkom.

Datum en tijd: vrijdag 16 november, van 17-20 uur
Locatie: Bergkerk
Opgeven: graag voor 12 november bij Sity Smedinga, 06-37 35 97 51,  
sitysmedinga@gmail.com of Klaas Bruins, 070-345 93 42,  
kbruins@stekdenhaag.nl

2e Tafel van Hoop met als thema: Is dit alles?
Onze tweede Tafel van Hoop heeft als thema: ‘Is dit alles?’ over o.a. de wens om 
de hele boel achter je te laten. Weg met de zorgen, de verplichtingen, de dingen 
en de mensen die je benauwen. Is dit het nu (huisje boompje beestje)? Over vast-
zitten en opnieuw beginnen. Niet alleen relevant voor mensen die midden in een 
midlife crisis zitten… Van harte uitgenodigd. 

Datum en tijd: vrijdag 18 januari, vanaf 18 uur
Locatie: Maranathakerk
Opgeven: graag voor 11 januari bij ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@
betheldenhaag.nl of ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl
 

3e Tafel van Hoop met als thema:  
Je eigen weg gaan, je eigen keuzes maken

In het voorjaar van 2019. Verdere informatie volgt.

Gemeentereis naar de Deutsche 
Evangelische Kirchentag

Het wereldwijd grootste christelijke evenement vindt om de twee jaar plaats in 
een Duitse metropool: de Deutsche Evangelische Kirchentag. In 2017 waren 
Berlijn en de Luther-stad Wittenberg aan de beurt, waar wij als kerkgemeente 
met een groep aan hebben deelgenomen. Deze reis smaakte niet alleen voor de 
deelnemers naar meer. Daarom wil ik met deze vooraankondiging polsen, hoe-
veel animo bestaat voor een nieuwe reis naar de volgende Kirchentag; die van 19 
t/m 23 juni 2019 zal het plaatsvinden. Deze keer veel dichterbij, in Dortmund, 
onder het aan 1 Koningen 18:19 ontleende motto ‘Was für ein Vertrauen’ (‘Wat 
een vertrouwen’) Voor meer informatie zie www.kirchentag.de.

Kirchentage zijn geweldig om iets op te snuiven van de toekomst van kerk 
en wereld. Er komen honderdduizenden mensen bij elkaar. Ze kunnen dagelijks 
een keuze maken uit honderden kerkelijke, spirituele, culturele en politieke bij-
eenkomsten.

Mocht er voldoende animo zijn voor een nieuwe reis, dan zullen wij als Protestant-
se Wijkgemeente Den Haag-West met een afvaardiging naar Dortmund gaan, 
onder leiding van ondergetekende en Martine Nijveld. Geef dus graag jouw inte-
resse door, ook al kan je nog niet definitief toezeggen. Als gemeentelid ingeschre-
ven staan is geen voorwaarde. De deelnemers aan de laatste reis twee jaar geleden 
staan open voor vragen rond de reis en zullen graag over hun ervaringen vertel-
len. Deelname aan de Kirchentag (vijf dagen) zal ongeveer € 100 kosten. Vanaf 10 
deelnemers laten wij de reis doorgaan, rond de jaarwisseling willen wij de knoop 
doorhakken. Tussen februari en de Kirchentag zelf zullen drie voorbereidingsbij-
eenkomsten plaatsvinden. Ik hoop dat velen zich aanmelden!

Data: 19 t/m 23 juni 2019
Locatie: Dortmund
Aanmelden: ds. Axel Wicke 070-331 64 32,  axel.wicke@betheldenhaag.nl
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Beleving
Zingen bij het jaarthema

Het jaarthema ‘Later is allang begonnen’ vraagt om het zingen van mooie liederen over de toekomst (die vandaag begint). 
In de Bergkerk gaan we een uur zingen op zondagavond 30 september. Het zingen wordt begeleid door Warner Fokkens en 
Christi van der Hauw, samen met de cantorij. Ds. Martine Nijveld praat alles aan elkaar door kort iets over elk lied te vertellen.

Datum en tijd: zondag 30 september, 19 - 20 uur (na afloop: koffie en thee)
Locatie: Bergkerk
Opgeven: is niet nodig!

BethelMuziekMatinee

Bij Bethel is de toekomstmuziek, dat mensen die het in het leven minder hebben getroffen en mensen die meer geluk 
hebben gehad in hun leven met en van elkaar genieten, al werkelijkheid. Dat is zeker zo bij de BethelMuziekMatinee. In 
2018/2019 is er met allerlei muzikanten weer een mooi en gevarieerd programma tot stand gekomen.  

Zaterdag 13 oktober van 13.30 - 16.30 uur tijdens de Parelroutemiddag: optredens van diverse muzikanten/zangers/zange-
ressen uit de buurt en koor ‘De Buren’.
Zondag 21 oktober, 15 uur: Weet je nog van vroeger? – liedjes en melodietje uit de vorige eeuw door Muziektheater Briza, 
met o.a. wereldmuziek, dans, zang, klassiek, jazz, nostalgisch en multicultureel.
Zondag 18 november, 15 uur: Surpriseconcert door studenten Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Zondag 16 december, 15 uur: Kerstconcert van koor ‘De Buren’, met diverse genres van kerstliederen.
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

BethelBuurtBios

Zin in Film, het cineastisch samenwerkingsproject tussen de Houtrustkerk en kerkgemeente Den Haag West, organiseert 
ook dit seizoen weer de BethelBuurtBios: Samen kijken we op een vrijdagavond een bijzondere film op een groot scherm 
in een tot gezellige buurt-bioscoop omgebouwde kapel van buurt-en-kerkhuis Bethel. Met na afloop een borrel en een goed 
gesprek. Over de zin van de net getoonde film, over wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld. Op het programma staan:

12 oktober: Demain / Tomorrow (Frankrijk 2015, 118 minuten)
Het klimaat is aan het veranderen en dat heeft vergaande, uiteenlopende consequenties op mensheid, natuur en planeet. 
Een groep vrienden reist de wereld door en documenteert concrete, boeiende en pragmatische oplossingen die zij op hun 
reis tegenkomen.

9 november 2018: Departures (Japan 2008, 131 minuten)  
Daigo verliest zijn baan als cellist bij een orkest in Tokyo en keert samen met zijn vrouw terug naar zijn geboortedorp. Op 
zoek naar werk reageert hij op een advertentie voor “assistentie bij vertrekken”. Tijdens de sollicitatie komt hij er echter snel 
achter dat dit niet om een functie in een reisbureau gaat. Indrukwekkende, fijngevoelige film die zelfs uitvaartonderne-
mers tot tranen toe roert.

Tijd: deur open: 19.30 uur; aanvang van de films: 20 uur. December / januari: winterstop
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Toegang: is gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige extree gevraagd als bijdrage aan de onkosten.

‘Het verhaal spelen’ - meedenkers en mee-spelers gezocht!

Tijdens de advent- en kerstviering voor ouderen hebben we in de afgelopen jaren het bekende kerstverhaal ook uitgebeeld. 
Dat willen we dit jaar weer gaan doen. 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 te schrijven, dat we kunnen spelen? En natuurlijk zijn 
we dan ook op zoek naar spelers: Wie wil meespelen in het kerstverhaal tijdens de advent- en kerstviering voor ouderen in 
de Bergkerk?

Data en tijd: De schrijvers komen bij elkaar op 24 oktober, 30 oktober en 7 november in de werkkamer voorgangers in de 
Bergkerk, van 13.30 - 15 uur; met de spelers komen we bij elkaar op: 21 november, 28 november, 5 december en 12 december van 
13.30 - 15 uur. De viering vindt plaats op 15 december om 11.00 uur in de Bergkerk.

Locatie: in een van de benedenzalen in de Bergkerk.
Opgeven: graag bij Sity Smedinga, 06-37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com

Muziek op de zondag voor Kerst

Op de late zondagmiddag voor Kerst staat de Maranathakerk open voor Hagenaars die willen genieten van sfeervolle kerstmuziek en 
die bekende liederen ook willen meezingen. Medewerking wordt verleend voor het Haagse kamerkoor ‘De Byrds’ met klassieke koor-
werken. Organist Bert van Stam begeleidt de samenzang. Na afloop is er glühwein met krentenbrood.

Data en tijd: zondag 23 december, 17 - 18 uur. 
Locatie: Maranathakerk
Toegang: gratis, collecte bij de uitgang.

Concerten Bergkerk

Koffieconcerten Warner Fokkens
Data en tijd: zondagen 9 september en 11 november 2018, om 11.30 uur.

Matineeconcerten Warner Fokkens
Het matineeconcert van zondag 7 is een Benefietconcert voor KiKa (Kin-

derkanker). Ook het koor Sing for Joy uit Maassluis zal haar medewerking ver-
lenen.

Data en tijd: zondag 7 oktober en zaterdag 15 december 2018, om 15.00 uur.

Concerten Maranathakerk

Eens per maand, op de late zondagmiddag, staat de Maranathakerk open voor 
bezoekers die willen genieten van een klassiek concert op niveau. Het concert 
duurt een uur, van 17 tot 18 uur, en de toegang is altijd gratis. Bij de uitgang 
wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Zondag 23 september: liederenprogramma door bariton Lieuwe de Jong. Hij 
wordt begeleid door pianist Alexander Artz.
Zondag 21 oktober: kamermuziek door het barokorkest Musica Poetica onder 
leiding van Jörn Boysen.
Zondag 25 november: concert voor hobo en piano. Hoboïste Allison Smith 
wordt begeleid door Annelies Dieudonné.

Vieren
Avondgebed
met liederen uit Taizé in het buurt-en-Kerkhuis Bethel

Elke maandagavond luiden de klokken van buurt-en-kerkhuis Bethel om uit 
te nodigen voor een kort, meditatief avondgebed bij kaarsenschijn. Tijd om tot 
rust te komen, om aan te komen bij jezelf en bij God. Tijd voor een paar liederen 
uit Taizé, een lezing uit de Bijbel, stilte en gebed. Een eenvoudige viering zonder 
preek, open voor mensen van alle achtergronden, voor gelovigen, zoekenden en 
mensen die gewoon van samen zingen houden. Wie wil, kan erna nog blijven 
voor een kopje koffie of thee om gezamenlijk na te praten.

Datum en tijd: Iedere maandagavond, 19.30 uur
Locatie: buurt-en-Kerkhuis Bethel

Kalender bijzondere diensten

De eerste zondagen van de maand vieren we samen als wijkgemeen-
te Den Haag-West in één van onze kerken. Vaak krijgen deze dien-
sten ook een speciale invulling.
Zondag 2 september: Startzondag
Met de gezamenlijke dienst in de Bergkerk op zondag 2 september beginnen we 
aan het nieuwe seizoen. We beginnen om 10.00 uur met koffie en thee: een in-
formele 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.

Zondag 7 oktober: Dienst voor jong en oud
Op zondag 7 oktober is er in de Maranathakerk een dienst voor jong en oud. Dat 
gaat vast weer een mooi feest worden!

Zondag 4 november: Anders Vieren
Zondag 4 november is er een Anders Vieren dienst. In dit soort diensten gaat 
alles wat anders dan anders. Dit keer duiken we spelend, zingend, schilderend in 
het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Zin om je aan te sluiten bij de werk-
groep Anders Vieren? Neem dan contact op met ds. Axel Wicke of ds. Martine 
Nijveld.

Zondag 2 december: Groene dienst - met gelegenheidskoor
Zondag 2 december vieren we een ‘groene dienst’. Deze eerste zondag van advent 
wordt voorbereid samen met onze werkgroep Groene Kerk Den Haag-West.

Voor deze dienst willen we graag, net zoals we voor de paaswake gedaan 
hebben, een gelegenheidskoor vormen. Organist Bert van Stam en ds. Martine 
Nijveld gaan op zoek naar een tweetal mooie groene liederen, die in deze dienst 
door dit koor ten gehore gebracht kunnen worden. Wie mee wil zingen, kan zich 
aanmelden bij me.nijveld@ziggo.nl.

De oefendata worden waarschijnlijk zaterdag 24 november en zaterdag 1 
december van 13 - 14 uur in de Maranathakerk.

Maandag 24 december: Kinderkerst
Een mooie gebeurtenis elk jaar is het kerstfeest op de vroege kerstavond: 24 
december om 19.00 uur. Vorig jaar was er een meespeel-kerstverhaal. Iedereen 
mocht meedoen als herder, schaap, Maria of wijze. En dit jaar? We weten het 
nog niet, maar gaan er graag iets moois van maken! Meer info? Of zin om aan te 
sluiten bij de voorbereidingsgroep?

Mail of bel met ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24.

Lieuwe de Jong

Verdieping
Met de krant en Bijbel op tafel

Wat is het heerlijk om elke maand met een wisselende groep mensen rond de ta-
fel te zitten en met elkaar te praten over onderwerpen in het nieuws, in het leven 
of in geloof die ons raken! We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. We spreken 
er samen over en laten elkaar in onze waarde. U bent welkom om een keer of alle 
keren aan te schuiven aan deze tafel met koffie, de krant en de Bijbel.

Data en tijd: 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december, 10.30 – 12.30 u
Locatie: in de benedenzaal van de Bergkerk, toegankelijk via de buitentrap of 
via de hoofdingang van de kerk.
Info: Sity Smedinga, 06-37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com 
 

Symposium ‘Heilige Ruimte’
De Maranathakerk is dit voorjaar tot gemeentelijk monument verklaard. Om 
dat te vieren wordt vrijdagmiddag 7 september een mini-symposium gehouden, 
met als thema ‘Heilige ruimte’. Hoe belangrijk is het voor een stedelijke samenle-
ving, dat er ‘afgezonderde plaatsen’ zoals kerken zijn, zogenaamde ‘heilige ruim-
ten’? Hoofdspreker is Claartje Kruijff uit Amsterdam, psycholoog en theoloog, 
beter bekend als ‘theoloog des vaderlands’. Anderen zullen kort op haar betoog 
reageren. Verder is er veel muziek: van Bach tot Satie, muziek die de ruimte tot 
klinken brengt.

Datum en tijd: woensdag 7 september, 16 - 17 uur. Inloop vanaf 15.15 uur met 
koffie/thee en taart. 
Locatie: Maranathakerk
Toegang: gratis
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Leesclub! 

Wie wil er nog bij?
Op een vrijdagmiddag eens per 6 weken komt een leesgroepje bij elkaar bij 

één van de deelnemenden thuis. We proberen in onze boekenkeuze aan te slui-
ten bij het jaarthema. Afgelopen jaar begonnen we in ‘Kwaliteit van leven. Het 
humanisme van Martin Buber’ van Theo Witvliet. De groep komt in het nieuwe 
seizoen in september voor het eerst bij elkaar. Nieuwe deelnemenden zijn van 
harte welkom! 

Data en tijd: v.a vrijdag 7 september, 13.30 uur
Opgeven: 06-23 67 24 67 of jmkouwenberg@planet.nl
Info bij: Jan Kouwenberg (en/of ds. Martine Nijveld)

Rebible, ontdekking van vergeten verhalen
In het najaar bieden we als predikanten vier avonden aan over het boek Rebible 
van Inez van Oord. Inez van Oord is journaliste en bladenmaakster: ze bedacht 
onder andere het spirituele maandblad ‘Happinez’. De Bijbel liet ze jarenlang 
dicht, maar in dit boek probeert ze de verhalen uit haar jeugd opnieuw te ont-
dekken. De tweede stem in ‘Rebible’ is die van haar oudere broer Jos, theoloog, 
emeritus predikant en verhalenverteller. Inez gaat in dit boek met haar broer in 
gesprek over de betekenis van een vijftiental bijbelverhalen. Zoals ergens in het 
boek staat: “Die verhalen 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 deze herfst graag samen met u graven 
en spitten. We willen het boek bespreken op vier donderdagavonden:

donderdag 13 september, in de Bergkerk, met Axel Wicke (t/m blz. 77)
donderdag 27 september, in de Maranathakerk, met Martine Nijveld (blz. 
78 – 133)
donderdag 11 oktober, in de Bergkerk, met Axel Wicke (blz. 134 – 181)
donderdag 8 november, in de Maranathakerk, met Martine Nijveld (blz. 182 
t/m eind)
Tijd: 20 uur
Opgeven bij: ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl) of ds. Axel Wicke 
(axel.wicke@betheldenhaag.nl)

En op woensdag 24 oktober kunnen we aanschuiven bij de lezing in de Maranat-
hakerk: dan komen zus en broer van Oord meer vertellen!

Angst voor de zee
‘Aan Zee’ is de aantrekkelijke titel van een grote expositie dit najaar in het Ge-
meentemuseum, vol zonnige schilderijen. Maar in mythologieën en in Bijbel-
verhalen staat ‘de zee’ meestal voor alles wat slecht en gevaarlijk is. Er huizen 
monsters en je bent je leven er niet zeker. Het ‘verlangen naar de kust’ is in de 
westerse cultuur een tamelijk recent verschijnsel. De Haagse theoloog Rob van 
Essen duikt in de oude verhalen en legt uit wat de achtergrond is van de angst 
voor alles wat met de zee te maken heeft.

Datum en tijd: woensdag 19 september, 14.30 - 16.30 uur. 
Locatie: Maranathakerk
Toegang: gratis

Het godsbeeld van Vincent van Gogh
De schilder Vincent van Gogh spreekt nog altijd tot de verbeelding. Bezoekers 
staan in lange rijen voor het museum. Maar wat vaak onderbelicht blijft, is zijn 
continue zoektocht naar godskennis en zelfkennis. Hij werkte in zijn jonge jaren 
als lekenpredikant en bijbelcolporteur. De kunstkenner Jaap van Duyn heeft stu-
die gemaakt van het godsbeeld van Vincent van Gogh en komt erover vertellen.

Datum en tijd: woensdag 17 oktober, 14.30 - 16.30 uur. 
Locatie: Maranathakerk
Toegang: gratis 

Inez & Jos van Oord over hun ‘Rebible’
Inez en Jos van Oord hebben de Bijbel herontdekt. Zij was hoofdredacteur van 
het populaire tijdschrift Happinez, hij was gemeentepredikant. Samen beschre-
ven ze hun ontdekkingstocht in het boek ‘Rebible’. Samen komen ze naar de 
Maranathakerk voor een lezing en gesprek.

Datum en tijd: woensdag 24 oktober, 20 - 22 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: € 8

Leerhuis: Schatten uit Handelingen, deel twee
Tijdens een week in Taizé werden vorig jaar zomer de Bijbelintroducties over 

het boek Handelingen gegeven en ik raakte weer diep onder de indruk: wat er 
voor wijze, vermakelijke en vooral ook grappige verhalen in dit Bijbelboek staan, 
verhalen waarover nooit wordt gepreekt en die weinigen kennen. Nadat wij afge-
lopen herfst verhalen uit de eerste helft van dit boek hebben gelezen en bespro-
ken, volgt dit seizoen deel twee, met (vooral) verhalen van de zendingsreizen van 
de apostel Paulus. Na een algemene inleiding in de ontstaansgeschiedenis van 
dit Bijbelboek zullen wij voor elke bijeenkomst (in totaal vijf woensdagen) een à 
twee verhalen lezen en op verschillende manieren bespreken. 

Data en tijd: 7, 14, 21 en 28 november en 12 december, vanaf 20 uur
Opgeven: is mogelijk, maar niet verplicht
Locatie: Bergkerk
Leiding en informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,  
axel.wicke@betheldenhaag.nl

Godfried Bomans, wie kent hem nog?

Godfried Bomans, katholiek schrijver en radio-en tv-beroemdheid uit de jaren zestig, stond met zijn milde humor en 
relativeringsvermogen in de schijnwerpers in een tijd dat de rooms-katholieke volkskerk van weleer snel verdampte. Voor-
dracht door Paul Casparie.

Datum en tijd: woensdag 21 november, 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: gratis

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog
Honderd jaar geleden kwam er een eind aan de Eerste Wereldoorlog. Maar deze ‘grote oorlog’ heeft zijn sporen nagela-
ten in de hele twintigste eeuw, zelfs tot nu toe. De Haagse historicus Marcel Nonhebel stapt met grote passen door de 
geschiedenis en laat zien hoe de vrede van november 1918 tal van nieuwe conflicten en internationale complicaties heeft 
opgeleverd.

Datum en tijd: woensdag 28 november, 20 - 22 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: € 5

Zorg voor elkaar
Computerhelpdesk

Steeds meer wordt er vanuit gegaan dat iedereen maar overweg kan met computer, tablet of mobiele telefoon. Maar dat is 
natuurlijk niet zo, zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid. 

Bent u onzeker of onbekend op dit gebied, of wilt u meer kunnen, weet dan dat u hier terecht kunt met uw vragen. Vaak 
is het handig als u uw laptop, tablet of mobieltje bij u hebt. 

Data en tijd: elke dinsdagmiddag 14 - 16 uur en donderdagmorgen 9.30 - 11.30 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
  

Juridisch spreekuur – eerste hulp bij juridische vragen
Soms ontstaat er met een buur of een instantie een geschilpunt, waarbij je niet weet wat je rechten zijn of wat je er tegen 
kunt doen. Advocate Harma van der Heijde-Boertien is in principe elke derde dinsdagavond van de maand beschikbaar, 
om u een eerste advies te geven bij juridische vragen. Als u daar gebruik van wilt maken, mail of bel dan met Klaas Bruins, 
hij neemt dan contact op met Harma.

Data: elke derde dinsdagavond van de maand
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56

Ontmoeting
Buurtkoffie buurt-en-kerkhuis Bethel
Een uurtje koffie of thee drinken met andere buurtbewoners, elkaar leren kennen, gezelligheid beleven, soms ook lief en 
leed delen, een goed gesprek voeren of afspreken om samen iets te ondernemen: dat gebeurt allemaal bij de buurtkoffie. Het 
is een plek waar mensen elkaar gastvrij ontvangen en waar u zich gauw thuis zult voelen.

Data en tijd: iedere donderdag, 9.30 - 11.30 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage

Creaclub
Heerlijk bezig met je handen, een gezellige club van ouderen, uitsluitend vrouwen, die het heerlijk vinden om samen te 
knutselen en te handwerken. En daar hoort af en toe een leuk uitje ook bij: dat is de creaclub. Misschien iets voor u? Kom 
eens langs om de sfeer te proeven.

Data en tijd: elke dinsdag van 10 - 12 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel   
Kosten: € 1 per keer

Buurtkoffie Maranathakerk
Trek in een ‘bakkie’? Ga op woensdagochtend gezellig koffie drinken in de Maranathakerk. Met bovendien op elke eerste 
woensdag van de maand levende muziek. Koffie en muziek zijn gratis.

Data en tijd: elke woensdag, 10 - 12 uur
Locatie: Maranathakerk

PraatMaal
In een ontspannen sfeer van een eenvoudige maaltijd gedachten uitwisselen en je mening verder vormen; 
een plek waar de soep er nooit zo heet wordt opgediend, dat je er niet van kunt eten: Dat zijn de kenmer-
ken van de PraatMaal.

Data en thema’s:

20 september: Generaties voor vrede!
Komt er hier nooit meer oorlog? Dat hangt er vanaf. Kunnen we vrede en wat er voor nodig is doorgeven aan volgende 
generaties? Vrede lijkt zo vanzelfsprekend, dat je er niets voor hoeft te doen. Maar waar vrede niet geleerd en onderhouden 
wordt, ontstaat ruimte voor een sluipend proces naar oorlog. Vrede moet je leren en doorgeven. Hoe gaat dat van generatie 
op generatie? Wat hebben we meegekregen van oorlog en vrede en op welke manier is dat aan ons merkbaar en geven we 
het door?

1 november: God in de supermarkt   
Wat we vandaag kiezen in de supermarkt, bepaalt mede de toekomst van jezelf, mensen die het produceren en van de 
schepping. Kies je voor lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor de producent? Het 
palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. Aan tafel horen van de keuzes van de kok en wisselen 
we hoe we met die keuzes omgaan. Speelt geloof hierbij een rol?

De workshop ‘God in de supermarkt’ gaat hierop door, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder 
ethisch kader. De workshop is aantrekkelijk door de afwisseling van informatie door fragmenten van actuele documentai-
res en websites, (niet al te zware) dialoog en onderling contact.
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Tijd: 18 - 20 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: € 4, workshop € 4, beide € 8.
Opgeven: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl of Klaas Bruins, 
kbruins@stekdenhaag.nl 

Maaltijden Bethel
Andere, heel verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezel-
ligheid van samen eten beleven, je op de duur gekend weten: dat kan bij de weke-
lijkse maaltijden bij buurt-en-kerkhuis Bethel. Bij de wekelijks dinsdagmaaltij-
den wordt er vlees gegeten. Dat geldt ook voor de laatste vrijdag van de maand. 
De tweede en vierde donderdag van de maand is het menu vegetarisch.

Data en tijd: dinsdag wekelijks, laatste vrijdag van de maand, 2e en 4e don-
derdag van de maand, 18.00 - 19.30 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Opgeven: uiterlijk een dag van te voren bij maaltijden@betheldenhaag.nl, 
tel. 070-318 16 56. 
Kosten: € 5 per driegangenmaaltijd

Th ee met gedichten
Twee middagen drinken we met elkaar een kopje thee – en lezen we er een paar 
goede gedichten bij. Poëzie kan woorden geven aan vreugde en verdriet, aan ver-
langen en zorgen, aan onze kleine en grote vragen. En zo nodigt samen gedich-
ten lezen ook altijd uit tot gesprek. De gedichten zullen vast en zeker raken aan 
het jaarthema ‘Later is allang begonnen’. Hoe zien wij ons later? En hoe is dat 
later allang begonnen? Wat nemen we mee en wat laten we los – op weg naar 
morgen? 

Ik zorg voor de thee en voor de gedichten: van Huub Oosterhuis en Judith 
Herzberg tot Annie M.G. Schmidt. U hoeft  geen verstand van poëzie te hebben 
om aan te sluiten. De komende data zijn in de middag, in januari start ik weer 
een serie gedichten lezen op de avond!

Data en tijd: dinsdag 13 november en dinsdag 27 november, 15 - 16.30 uur 
Locatie: Bergkerk (via beneden ingang)
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven: graag! bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24

Gemeentemaaltijd Maranathakerk
Op de tweede woensdag van de maand kan iedereen (ook buurtbewoners en 
niet-gemeenteleden) deelnemen aan de gemeentemaaltijd. Vanaf 17 uur is de 
kerk open voor een aperitief en om 18 uur gaan we aan tafel. De maaltijd, door 
vrijwilligers bereid, is inclusief toetje en koffi  e.

Data en tijd: elke tweede woensdag van de maand, vanaf 17 uur.
Locatie: Maranathakerk
Opgeven: middels intekenlijsten in de hal of telefonisch: 070-355 73 56 (Greet 
Leeuwendal)
Kosten: € 5, kinderen t/m 12 jaar € 2,50

De Vrome Freule
“Zeker is er meer tussen hemel en aarde! Maar daarvoor moet je toch niet naar 
de kerk!?”

“Waar kan ik gezellig over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het 
gelijk zo serieus…?”

“Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?”
Deze en soortgelijke vragen deden ‘De Vrome Freule’ ontstaan, dé kroeg-

avond met diepgang! Avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen 
te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen. Van borrelpraat 
tot diepgrondige discussies is alles mogelijk. Van levenskunstenaar tot fl ierefl ui-
ter, van barfl y tot kerkmuis, van fi losoof tot twitteraar – iedereen is welkom. Als 
je wilt, kan je een krantenartikel, een prent, een citaat uit een boek, iets wat je 
heeft  geraakt of bezighoudt meenemen. Kom jij ook eens langs?

Data en tijd: elke 3e donderdag van de maand: 18 oktober, 15 november, 20 
december 2018, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2019, vanaf 
ca. 20 uur
Locatie: Eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA)
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@bethelkapel.nl, twit-
ter: @elziax,  www.betheldenhaag.nl

Verhalencafé
Wie vertelt of luistert nou niet graag naar verhalen? Kinderen vertel je een verhaal 
voor het slapengaan. Als wij iets leuks meemaken, willen wij het doorvertellen. 
Onze herinneringen slaan wij op als verhalen. Kortom: Er is geen leven zonder 
verhalen! Onze schat aan verhalen is een kostbaar bezit en het is waardevol en 
ook heel erg leuk om daarbij stil te staan. Kom daarvoor naar het Verhalencafé!

Rond een onderwerp kunnen deelnemers verhalen uit hun verleden vertel-
len. Kort of wat langer, vermakelijk of diepzinnig, meesterlijk of eenvoudig ver-
teld, dat maakt niet uit. Neem graag een foto of voorwerp mee – en wie alleen 
wil luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffi  e, thee en gezellig-
heid is gezorgd. De volgende onderwerpen staan 2018 op het programma:

12 oktober 2018: “Later is allang begonnen!” Verhalen over de toekomst, over 
onze dromen en angsten. 

9 november:  “De een gaat in het vuur, de andere onder de aarde” Verhalen 
over uitvaarten.

14 december: “En toen was hij er ineens en waren wij met z’n drieën!” Verha-
len over bevallingen. 

Data en tijd: elke 2e vrijdag van de maand, 15 - 17 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl, 
www.betheldenhaag.nl

Open Huis
Pareldag 
Zaterdag 13 oktober: open huizen met muziek (Pareldag van de Flora- en Faunawijken)

Op deze dag 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. Overal kunt u aantrekkelijke en 
interessante presentaties verwachten.

Ook als Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel wonen we in deze wijken en zijn we present op deze Pareldag. We zetten 
de deuren van onze huizen wijd open. Nadere info voor Bethel: zie elders.

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 (waarschijnlijk rond liturgisch bloemschikken). Er kan een rondje kerk gedaan worden 
én er is gastvrijheid met koffi  e, thee, limonade en iets lekkers. Ook de opening van de Pareldag (’s ochtends) is dit keer in 
de Bergkerk. Maak uw eigen route, per fi ets of lopend, en neem anderen mee naar Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel. 

Meer info www.parelsvandefl oraenfaunawijken.nl

Open kerk met Allerzielen
De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft  het plan opgevat om op 2 november (Allerzielen) alle kerken open te zetten 
voor gemeenteleden en buurtbewoners: om een kaarsje aan te steken, een gesprek te hebben, een kopje koffi  e/thee te drin-
ken. Als wijkgemeente Den Haag-West doen we graag mee aan dit initiatief. Concreet betekent dit dat Bergkerk, buurt-
en-kerkhuis Bethel en Maranathakerk op die dag open zullen zijn van 15 - 19 uur. 

Allerzielen is vanouds een gedenkdag uit de katholieke traditie. Maar de laatste jaren wordt het door veel meer mensen 
ervaren als een dag om stil te staan bij de mensen die ons zijn voorgegaan, bij mensen die we missen. Als kerk zijn we op die 
dag graag een Open Kerk.

Datum en tijd: vrijdag 2 november, 15 - 19 uur

Jeugdwerk
Crèche en Kindernevendienst
Voor kinderen tot 12 jaar. Met spel en knutselen wordt op speelse wijze het Bij-
belverhaal van de zondag verwerkt. Op bijzondere feestdagen zoals Kerst en Pa-
sen wordt er door de kindernevendienst aan een speciaal project van Kind op 
zondag gewerkt.

Data en tijd: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst 
Locatie: in Bergkerk en Maranathakerk

Rondje Zondag
Tot voor kort kwam Rondje Zondag elke eerste zondag van de maand 
bij elkaar. Vanaf het nieuwe seizoen houden jongeren vanaf 16 jaar con-
tact met elkaar via een WhatsApp-groep voor incidentele activiteiten. 

Wil je meedoen? Laat het weten via www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-middag
Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeft ijd met 
leuke dingen zoals spel, handenarbeid, Sinterklaasfeest of Kerst en 
eten met elkaar. Het is niet nodig om je op te geven; per keer kan je 

bekijken of je wilt komen. Je mag altijd iemand meenemen, want een Kids Time-
middag is ook voor je vrienden en vriendinnen. Het kost € 2 per kind per keer. 
Wil je ook een uitnodiging hiervoor in je brievenbus? Mail dan je naam, adres en 
geboortedatum naar: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Locatie: ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel

Data en tijd: twee keer per maand op woensdag en zaterdag, van 17 - 19 uur
Informatie: voor de juiste data kijk op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-club
Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om leeft ijdgenoten te ontmoeten, 
te knutselen of samen een spel te doen? Dan is de KidsTime-club mis-
schien iets voor jou. Het lidmaatschap is € 2,50 per maand.

Data en tijd: elke vrijdagavond (behalve in vakanties) van 19 - 20 uur
Locatie: ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel

TeenTime avond
TeenTime is een activiteit voor tieners vanaf groep 8 t/m 14 jaar op vrijdagavonden van 20 - 22 uur. Er is een 
WhatsApp-groep waarin de geplande avonden met elkaar worden afgesproken. Aan het begin van een seizoen 
worden alle tieners voor de eerste keer schrift elijk uitgenodigd.

Data en tijd: vrijdagavond, vanaf 20 uur
Locatie: ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op: www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
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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 september 2018
  

Datum Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

02 september
15e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld en  
mw. Sity Smedinga
Startzondag: 
10.00 uur: inloop met koffie/thee;  
10.30 uur: aanvang dienst

Gemeenschappelijke dienst
Inloop vanaf 10.00 uur in de Bergkerk

09 september
16e na Pinksteren

Mw. Sity Smedinga Ds. Martine Nijveld
Bachcantate

16 september
17e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld/
dr. Duncan Wielzen
Oecumenische dienst
met de Titus Brandsma Parochie

Zr. Christine Welschen en
Ds. Karl van Klaveren:
Oec. Dienst: 
Oec. Beraad Duinoord in gebouw
Evangelische Broedergemeente
Chasséstraat 1, aanvang 10.30 uur

23 september
18e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke Ds. IJjo Akkerman
Schrift en Tafel

30 september
19e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld
m.m.v. cantorij

Ds. Derk Stegeman

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

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

Leesrooster september 2018
02 september Zacharia 8:4-8, 20-23; Efeziërs 6:10-20; Marcus 8: 22-26
09 september  Deuteronomium 4:1-2, 9-20; Jakobus 1:17-27; Marcus 8: 27-9:1
16 september Jesaja 45:20-25; Jakobus 2:1-18; Marcus 9: 14-29
23 september Deuteronomium 13:2-6; Jakobus 3:16-4:6; Marcus 9: 30-37
30 september Numeri 11:24-29; Jakobus 4:11-17; Marcus 9: 38-50

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 10.00 (!) uur met koffie en thee: een informele inloop om 
elkaar te ontmoeten.

Om 10.30 uur begint de dienst, waarin het nieuwe jaarthema centraal zal 
staan. Dat nieuwe jaarthema luidt: ‘Later is allang begonnen’. We lenen deze 
woorden (mét toestemming) uit een lied van Harrie Jekkers en Klein Orkest. 
Onder deze paraplu willen we een jaar lang bezig zijn met de vraag ‘Toekomst-
gericht leven: hoe doe je dat?’ 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 veran-
deringen die er zijn? Hoe gaan we als kerk op weg naar toekomst? Welke beelden 
van toekomst geven ons hier en nu hoop en moed? U leest er meer over in het 
overzicht met alle activiteiten. Na de dienst is er opnieuw koffie en thee.

De dagen ervoor staan in het teken van de bazaar in de Maranathakerk. We 
hopen dat u erbij bent, als vrijwilliger of als bezoeker! Na bazaar en startzondag 
kan het seizoen beginnen!

Zondag 9 september: Cantatedienst in de Maranathakerk
Musica Poëtica brengt deze zondag ‘De profundis clamavi’ ten gehore van Ni-
colaus Bruhns (1665-1697), waarin psalm 130 wordt vertolkt: ‘Uit de diepte roep 
ik tot U’.

Om 10.00 uur geeft dirigent Jörn Boysen voorafgaand aan de dienst voor alle 
belangstellenden een toelichting in de gemeentezaal. 

Zondag 16 september: Oecumenische diensten op Vredeszondag
Onze kerkgemeente is gezegend met niet één, maar zelfs twee oecumenische 
werkverbanden, aan de ‘kant’ van de Bergkerk met de r.k. Heilige Familiekerk 
van de parochie De Vier Evangelisten en aan de ‘kant’ van de Maranathakerk 
het Oecumenisch Beraad Duinoord (met de r.k. Elandstraatkerk van de pa-
rochie Maria Sterre der Zee, de Evangelische Broedergemeente, de vrijzinnige 
Houtrustkerk, de protestantse Noorderkerk en de Haagse Quakers). Twee keer 
per jaar organiseren deze werkverbanden om beurten in één van deze en in één 
van onze kerken oecumenische diensten ook voor onze kerkgemeente: half ja-
nuari, aan het begin van de week van gebed voor de eenheid van de christenen 
en half september aan het begin van de Vredesweek. Met andere woorden: de 
volgende oecumenische diensten staan weer eens voor de deur en ook iedereen 
van Den Haag-West is er van harte welkom!

Op deze zondag vieren we in ons deel van de stad twee oecumenische diensten 
in het kader van de Vredesweek. Op de website van PAX/Vredesweek staat het 
volgende stukje over het thema van dit jaar:

“Door de generaties heen, in wat voor 
situatie dan ook, staan steeds weer 
mensen op voor vrede. Het thema van 
de Vredesweek is dit jaar dan ook Gene-
raties voor vrede. Oud en jong kunnen 
veel aan elkaar hebben op weg naar een 
vreedzame wereld. Oudere generaties 
delen hun verhalen met jongeren, zo-
dat die van hun ervaring kunnen le-
ren. Jongere generaties halen inspiratie 
uit bijzondere rolmodellen - binnen 
hun familie of in de wereldgeschiede-
nis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit 
jaar jongeren massaal op tegen wapen-
geweld. En het waren jongeren die een 
nieuwe zwengel gaven aan de strijd om 
kernwapens de wereld uit te krijgen. 

Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, 
van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.”

U bent om 10.00 uur welkom in de Bergkerk en om 10.30 uur bij de Evange-
lische Broedergemeente (Chasséstraat 1).

In de dienst in de Bergkerk zijn pastor Duncan Wielzen (van de H. Fami-
liekerk) en ds. Martine Nijveld de voorgangers. Het koor VocAnimo o.l.v. Loek 
Ruijters werkt mee. 

In de Evangelische Broedergemeente wordt de dienst voorbereid door het 
Oecumenisch Beraad Duinoord en zijn ds. Karl van Klaveren (van de Hout-
rustkerk) en ds. Christine Welschen (van de EBG) de voorgangers.

Zondag 30 september: Zingen met de cantorij  
in de ochtend  én avond
Zondag 30 september wordt voor de Bergkerkcantorij een goed gevulde dag. De 
cantorij werkt mee aan de ochtenddienst en óók aan een speciale activiteit in de 
avond. Van 19.00 tot 20.00 uur gaan we met organist Warner Fokkens en met 
de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw liederen zingen bij het jaarthema ‘Later 
is allang begonnen’. Dat thema vráágt om het zingen van mooie liederen over 
de toekomst (die vandaag begint). De bekende en onbekende liederen worden 
aan elkaar gepraat of ook van leuke weetjes voorzien door ds. Martine Nijveld. 
Welkom in de Bergkerk, opgave is niet nodig. Aansluitend is er koffie en thee.

Bijzondere seizoenssluiting 
Rondje Zondag

Op zondag 8 juli was de sei-
zoensafsluiting van Rondje 
Zondag. We hebben met z’n 

allen gebruncht in de zonovergoten 
tuin van buurt-en-kerkhuis Bethel 
met croissants, afbakbroodjes en jus 
d’orange. Het is voor ons inmiddels 
traditie om het seizoen af te sluiten 
door samen te eten. Zo hebben we 
vaak poffertjes gegeten in Kijkduin, 
om daarna een gezellige activiteit te 
ondernemen.

Het was een bijzondere bijeenkomst, 
omdat het ook de ontbinding was van 
hoe we ‘RoZo’ de afgelopen jaren heb-
ben ingevuld. Jarenlang kwamen we 
elke maand bij elkaar en hebben we sa-

men heel veel onderwerpen besproken 
en activiteiten gedaan. Na de brunch 
hebben we dan ook samen kunnen 
genieten van de vele foto’s die we ge-
maakt hebben de afgelopen 11 jaar.

Zo hebben we een Spirituele tocht 
door Den Haag gemaakt, waar we ver-
schillende gebedshuizen bezochten, 
we zijn op bezoek geweest bij het Hu-
manity House, we hebben meerdere 
verfilmingen van Bijbelboeken geke-
ken, hebben zelf een hedendaagse ver-
filming gemaakt van een Bijbelverhaal 
(en daarmee een prijs gewonnen!), het 
boekje ‘10 Eerlijke vragen over de Bij-
bel’ besproken en vele diensten voor 
Jong en Oud georganiseerd. En zo kan 
ik nog wel even doorgaan!

We hebben het leuk gehad met z’n 
allen en nu is het tijd voor iedereen 
om op zijn eigen weg verder te gaan. 
De één gaat graag zelfstandig naar de 
Maranathakerk, de ander heeft een 
kerk elders gevonden, een derde vult 
zijn zondagochtend helemaal anders 
in. We vliegen uit, maar blijven ver-
bonden door onze WhatsApp-groep. 
Hier kunnen we dingen met elkaar 
blijven delen, als er bijvoorbeeld eens 
een bijzondere dienst of een leuke ac-
tiviteit is. Tot ziens!

Marieke Smits en Nelleke van Kooij
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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
       

 
          

 
 

Kopij voor het 
oktober-nummer uiterlijk 
op 10 september 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda september 
Za 1 11 u Bazaar, Maranathakerk
Zo 2 10 u Startzondag, Bergkerk
Wo 5 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 7 13.30 u Start Leesclub
Vr 7 16 u Mini-symposium Heilige Ruimte, Maranathakerk
Zo 9  11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Do 13 20 u Start Leeskring Rebible, Bergkerk
wo 19 14.30 u Lezing Angst voor de zee, Maranathakerk
Do 20  18 u Praatmaal, Bethel
Vr 21   10 u Excursie naar Pioniersplek, Bergkerk
Zo 23  17 u Concert Lieuwe de Jong, Maranathakerk
Do 27    20 u Leeskring  Rebible, Maranathakerk
Zo 30  10 u Verkoop wereldwinkel, Bergkerk
Zo 3/10   19 u Zingen bij jaarthema, 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

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

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?

• 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

Symposium ‘Heilige Ruimte’ om
monumentenstatus te vieren
Om de status van gemeentelijk monument te vieren, is er in de Maranathakerk op vrijdagmiddag 7 
september een mini-symposium. Het onderwerp is ‘heilige ruimte’. Hoofdspreker is Claartje Kruijff uit 
Amsterdam, psycholoog en theoloog en sinds een jaar ‘theoloog des vaderlands’.

Centrale vraag is wat de stedelijke samenleving opschiet met een kerk die tot monument is bestempeld en daardoor 
speciale aandacht krijgt. Wat hebben mensen daaraan? 

Over het begrip ‘heilige ruimte’ heeft Claartje Kruijff eerder gepubliceerd. Ze noemt een kerk een ‘tussenruim-
te, een machtsvrije ruimte waarin we naast elkaar staan en ruimte maken voor de dieptedimensie in ons bestaan.’ En: ‘Een 
intermenselijke én goddelijke ruimte waarin we ons laten bevragen en waarin we nadenken over onze relatie tot onszelf, 
tot elkaar, tot de wereld en het grotere leven.’

Ze vat het begrip zelfs nog ruimer op. ‘Heilige ruimte kan zowel een fysieke plek zijn als innerlijke ruimte die we mee-
dragen. Waarin we op krachten komen in het besef dat we elkaar fundamenteel nodig hebben; een spiritueel besef én een 
moreel appèl ineen.’

Het woord ‘heilige ruimte’ heeft in het leven dezelfde functie als ‘heilige tijd’ – ‘holy days’ – vakantietijd, een van het 
gewone leven afgezonderde ruimte in de tijd.

Op het betoog van mevrouw Kruijff zullen anderen reageren met een gesproken column. Dat zijn onder anderen ds. Axel 
Wicke en Ton van de Langkruis, kenner van het Haagse culturele leven en directeur van het jaarlijkse literaire festival 
Winternachten/Writers Unlimited. Verder is er veel muziek. Organist Bert van Stam speelt Bach, pianiste Jorina van 
Bergen speelt Satie en bariton Lieuwe de Jong zingt een paar Mondriaanliederen.

Het symposium is het begin van een feestelijk weekeinde. Zaterdag is de Maranathakerk de hele dag open voor bezoe-
kers in verband met Open Monumentendag. En zondagochtend is er een cantatedienst met het barokorkest Musica Poëti-
ca onder leiding van Jörn Boysen. Dan brengt muziek de ruimte tot leven. Voorganger is ds. Martine Nijveld.

Vrijdag 7 september, 16-17 uur. Toegang gratis.
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