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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Wijkkrant Den Haag-West 

Uit de kerkenraad

Op de kerkenraadsvergadering van 24 september spraken we over de 
aanstaande teruggang in formatie. De aanstelling van Sity Smedinga 
loopt tot december 2019. De aanstelling van ondergetekende gaat in 

juni 2020 van 0,8 naar 0,5 ft e.
Voor welke dilemma’s worden we hierdoor geplaatst, hoe gaan we met deze 

veranderingen om, wat betekent dit voor eredienst en pastoraat, voor de vrijwilli-
gers en voor ons gemeente-zijn? Als kerkenraad spreken we daar dit seizoen over 
en we zullen u als gemeente daarbij betrekken.

 
Op het moderamen van maandagmorgen 8 oktober spraken we onder andere 
over de vernieuwing van onze website. We zijn er al even mee bezig. We spra-
ken dit keer over de formulering van ons missiestatement: wie wij zijn als wijk-
gemeente Den Haag-West. Het volgende komt daarover op de website te staan 
(de tekst komt grotendeels (wat aangepast en ingekort) uit onze beleidsnotitie):

“De Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West is een gemeenschap van men-
sen die de brede christelijke traditiestroom ervaart als een spiritueel thuis. Als kerk-
gemeenschap willen we een huis zijn waar mensen inspiratie vinden voor persoon-
lijk leven, eigentijds geloven en maatschappelijke betrokkenheid. Waar lief en leed 
wordt gedeeld, naar elkaar wordt omgezien en naastenliefde concreet wordt geleefd. 
Zo willen wij van betekenis zijn voor mens en samenleving, onze buurten en de 
stad. Samen met anderen voelen wij ons geroepen om te werken aan een wereld 
waar mensen waardig en met het oog op natuur en klimaat duurzaam kunnen 
(samen)leven. Daartoe zoeken wij in de levendige en kritische dialoog met de bron-
nen van Bijbel en christelijke traditie naar vernieuwing en verdieping. We zien uit 
naar gedurfde ideeën, eigentijdse perspectieven en nieuwe wegen om deze zoektocht 
vorm te geven. Drie gebouwen staan tot onze beschikking: buurt-en-kerkhuis Bet-
hel, Bergkerk en Maranathakerk, elk met hun eigen karakter en mogelijkheden. 
Daar vieren wij en houden we maaltijden, er kan geleerd, gelachen en gediscussi-
eerd worden, en nog veel meer.”

We hebben gesproken over de jaargesprekken met de predikanten en hun per-
manente educatie en in het kader van het jaarthema ‘Later is al lang begonnen’ 
over het uitstapje dat gemaakt is naar een leefgemeenschap in Delft  (zie elders). 

Op zondag 4 maart kunnen mensen op bezoek bij de Slimme Senioren, in 
Bethel, en maken we kennis met een toekomstgerichte manier van omzien naar 
elkaar. Ook wordt er gewerkt aan de zogenaamde  Tafels van Hoop. De eerste is 
in november.

De vergadering werd afgesloten met een alternatief Onze Vader. Dit jaar heb-
ben we steeds andere vertolkingen van het Onze Vader gebeden ter afsluiting van 
onze vergaderingen: een mooie manier om de bekende tekst weer eens anders te 
horen, nieuwe betekenissen worden aangereikt, je wordt aan het denken gezet!

ds. Martine Nijveld (voorzitter kerkenraad)

Bezoek aan Taste
Als eerste uitstapje in het kader van het jaarthema ‘Later is al lang begonnen’ werd door 
gemeenteleden een bezoek aan de christelijke leefgemeenschap ‘Taste’ in de wijk Voorhof te 
Del�  gebracht.

Wat is ‘Taste’?

‘Taste’ is een leefgemeenschap in één 
van de dichtstbevolkte wijken van Ne-
derland in Delft . Wat begon met een 
droom om in een leefgemeenschap 
Gods liefde te delen met elkaar en 
anderen, kreeg zes jaar geleden con-
creet vorm toen een pand beschikbaar 
kwam. Drie bevriende echtparen be-
sloten de droom om te zetten in da-
den: “Als bewoners van woongemeen-

schap Taste delen we graag uit van wat 
we hebben, omdat we geloven dat we 
het cadeau hebben gekregen van God 
(Proef en zie dat God goed is: psalm 
36, vers 9).” Voorheen was het een 
pand van stichting Philadelphia. Na 
eerst een tijd als anti-kraak bewoners 
gestart te zijn in het pand, brak de mo-
gelijkheid aan om het van de stichting 
Philadelphia te huren en daarna om 
het zelf te kopen.

De bewoners van de leefgemeen-

schap zijn singles en jonge gezinnen. 
Er zijn privévertrekken en gezamen-

lijke ruimtes. Aan iedere bewoner 
wordt gevraagd om zich minimaal een 

dagdeel per week in te zetten voor de 
buurt en een dagdeel voor de leefge-
meenschap. Iedere nieuwe bewoner 
verbindt zich minimaal voor twee jaar. 
Vooraf wordt onderzocht of een nieu-
we bewoner past, qua geloofsovertui-
ging; geaardheid speelt geen rol, wel is 
belangrijk dat verwachtingen worden 
uitgesproken, zodat er geen misver-
standen ontstaan. Het is geen hulpver-
leningshuis. Het gaat om het zijn: “We 
hebben iets met elkaar, we hebben iets 
met de mensen in de buurt en we heb-
ben iets met God en als dat verdieping 
vindt, dan ontstaat er toch een soort 
geloofsgemeenschap.”

Samen
Om de week ontmoeten kleine groep-
jes van buurtgenoten elkaar in ‘Tas-
te’ om samen te eten en van elkaar te 
horen hoe het gaat: “We vragen of we 
elkaar ergens mee kunnen helpen en 
we lezen een verhaal uit de Bijbel”. Er 
wordt elke veertien dagen op zondag-
middag een ‘Taste Feest’ georganiseerd. 
Een moment om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar meer te ontdekken van 
wie God is met bijbellezing, gesprek, 
gebed en zang: “We starten met inloop 
met koffi  e/thee en lekkers. De dienst 
begint met het aansteken van een kaars. 
Opvallend blijkt dat juist mensen zon-
der kerkelijke achtergrond hier veel 
waarde aan ontlenen.”

Buurt

De bewoners van de leefgemeenschap 
willen hun leven delen met mensen uit 
de wijk. Nu wordt er elke vrijdag een 
buurthuisdag gehouden. Hier kun-
nen wijkbewoners genieten van koffi  e, 
huisgemaakt gebak, lunch en de mo-
gelijkheid om ’s avonds warm te eten. 
Er is altijd ruimte voor ontmoeting 
met elkaar. Ook de tuin is beschik-
baar voor de wijk. De grote tuin met 
speeltuin en boomhutten is elke dag 
open voor de kinderen. Ook bestaat 
de mogelijkheid om te werken in de 
moestuin of een stukje te huren. Er 
zijn kippen en bijen, ook wordt er ho-
ning gemaakt die je kunt kopen.

Te gast
Als gasten uit Den Haag waren wij 
diep onder de indruk van de warmte, 
gastvrijheid, openheid en het enthou-
siasme. Openheid om dogma’s los te 
laten zodat niets een echte ontmoe-
ting in de weg staat. Jaloers waren we 
ook een beetje toen we hoorden dat 
vooral mensen onder de veertig zeer 
actief zijn. Soms zijn er dagen dat er 
meer dan 80 ontmoetingen zijn. En-
kelen van ons zijn beslist van plan om 
eens zo’n ‘Taste Feest’ op zondag mee 
te maken. Hier in Delft  kon je proeven 
wat het leven betekenis geeft !

Liesbeth Akkerman-Deen

“Laat de kinderen tot mij komen”
Waar woont God? Hoe ziet God 
eruit? Waarom staat God oorlog 
toe? Zijn Bijbelverhalen echt 
gebeurd? Vindt de dominee de 
preek soms ook moeilijk of saai?

Dat waren een paar van de vele 
vragen die de kinderen zon-
dag 7 oktober in de Maranat-

hakerk aan de gemeente stelden.Een 
panel van gemeenteleden probeerde 
daar samen met de dominee een ant-
woord op te geven. Deze gezamenlijke 
dienst was geheel gericht op de aanwe-
zige kinderen. Zij hadden in de vooraf-
gaande kindernevendienst bijeenkom-
sten aangegeven hoe het er volgens 
hun zou moeten toegaan in een kerk-
dienst. Dus er hingen vlaggetjes, droeg 
dominee Axel een papieren ketting en 

werd er gelezen uit een kinderbijbel. 
Niet stijfj es zitten op harde banken, 
maar lekker op kussentjes op de grond 
en vooral geen moeilijke woorden. En 

natuurlijk bij binnenkomst in de kerk 
een snoepje. Als overweging werden 
de vragen van de kinderen door het pa-
nel zo goed als mogelijk beantwoord. 
De kinderen deden ook een oproep 
aan de gemeente: heb aandacht voor 
de wereld, wees goed voor het milieu 
en zuinig op de dieren. Tijdens het lied 
van kinderen voor kinderen ‘Red de 
bij’ begeleidden de kinderen dat met 
een muziekinstrument. De kinderen 
mochten dit keer collecteren en bij het 
Heilig Avondmaal hielpen de kinde-
ren mee met het delen van het brood. 
Na afl oop van de dienst kon iedereen 
genieten van nog meer snoepjes en 
heel veel zelfgebakken koekjes. Al met 
al een feestelijke dienst.

Marinus van Kooij

“Iets met elkaar, 
met mensen 

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

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
vacature

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

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

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

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

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

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

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

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

Wijkgemeente Den Haag West 

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

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

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

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

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

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

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

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

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

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

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

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

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

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

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

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

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

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

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

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

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

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

Klaas Bruins
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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

Spreuken, spreuken en 
nog eens spreuken..

In de maand augustus preekte ik drie keer, in Bergkerk en Ma-
ranathakerk, over het bijbelboek Spreuken, een boek vol met 
levenswijsheden. Aan de kerkgangers vroeg ik of zij zelf ook 
spreuken hebben:

Een spreuk die je vergezelt, die je hoop geeft, of inspireert. 
Een wijsheid, die je al jong meekreeg of die je in de loop van je 
leven vond. Een levensmotto.

Veel mensen pakten de vraag op en schreven een spreuk op 
een kaartje. Zelfs via mail en brievenbus kwamen de spreuken 
naar mij toe.

Met de startzondag hingen alle spreuken in de kerk.
Een deel ervan geef ik hieronder door:

–  Zo gij doet, zo gij ontmoet;
– Pluk de dag;
–  Het is beter één kaars aan te steken dan over duisternis te 

klagen;
– Tegenwind doet de vlieger stijgen;
– Alleen ga je sneller, samen kom je verder;
– Houd, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen;
– Een vriendelijk gezicht geeft overal licht;
– We leerden onze kinderen spreken, nu leren zij ons zwijgen;
– Waarnemen zonder te oordelen, is de hoogste vorm van 

intelligentie;
– Begin nooit de dag met de scherven van gister;
– Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig;
– Doe je best! God doet de rest!
– Een goed voorbeeld is niet het belangrijkste, het is het 

enige!
– Tel uw zegeningen, één voor één;
– Een hand in eigen boezem is de oplossing van veel 

problemen;
– Dêr ’t God in doar tichtslacht docht Er in finster iepen!
– Haastige spoed is zelden goed;
– Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd;
– Kalmte kan je redden;
– Door te bidden verandert niet de aanbedene, maar de 

bidder;
– Als het niet meer kan zoals het moet, moet het maar zoals 

het kan;
– Tussen licht en donker is er altijd de regenboog;

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zoveel mensen, zoveel 
spreuken..

En dan heb ik ze nog niet eens allemaal meegenomen.
Dank aan iedereen voor het delen van wijsheid.
En laten we dat maar blijven doen!

 
Martine Nijveld

Vrijwilligersborrel

Wat binnen een kerkgemeente gebeurt, drijft bijna allemaal op de 
energie, de tijdsinzet en het engagement van vrijwilligers. Vrijwil-
ligers die zich vanuit kunde, interesse en/of enthousiasme voor 

verschillende dingen inzetten en de meest uiteenlopende taken verrichten. Van 
kranten uitdelen tot in onze diensten uit de Bijbel voorlezen, van vergaderingen 
voorzitten tot bezoeken bij eenzame ouderen brengen en nog veel, veel meer.

Als voorgangers en andere betaalde krachten en als kerkgemeente zijn wij 
enorm blij met en dankbaar voor zoveel engagement en willen onze dankbaar-
heid heel graag duidelijk en praktisch laten zien door onze vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. Daarom organiseren wij (ook hierin rijkelijk ondersteund 
door vrijwilligers!) op zaterdag 10 november tussen 16 en 18 uur in buurt-en-
kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) voor al onze vrijwilligers een 
feestelijke borrel.

Het meeste voorbereidingswerk hebben wij gestoken in het inventariseren 
van – hopelijk! – al onze vrijwilligers. Omdat best wel veel gebeurt binnen onze 
kerkgemeente en het om ruim honderd vrijwilligers gaat, hopen wij dat ook echt 
iedereen die een taak(je) doet, een ambt draagt of een handje helpt, binnenkort 
een uitnodiging voor deze borrel digitaal of op papier al ontvangen. Mochten 
wij toch iemand over het hoofd hebben gezien, wilt u dat ons dan vergeven en 
vooral toch langskomen?

Om de voorbereiding te vergemakkelijken, vragen wij wel iedereen die aan 
deze borrel wil deelnemen om zich van tevoren op te geven. Dat kan tot en met 
2 november, telefonisch bij Margriet den Heijer (070-360 67 07) of per mail bij 
ondergetekende.

Voor borrels en hapjes, gezelligheid, ruimte om nader met elkaar kennis te 
maken en een beetje entertainment wordt gezorgd. Van harte welkom!

ds. Axel Wicke

Crowdfunding 
afvalbakken 
succes

De crowdfundings-actie voor 
nieuwe afvalbakken in onze 
kerkgebouwen is meer dan 

geslaagd. In totaal is er door betrok-
ken gemeenteleden bijna € 1000 ge-
doneerd. Dat is meer dan waarop de 
werkgroep Groene Kerk hoopte. Van 
dit mooie bedrag zullen, in overleg 
met de kosters, afvalbakken worden 
aangeschaft waardoor een goede en 
zichtbare afvalscheiding kan worden 
bereikt. Alle gevers hartelijk dank.  

Govert Lakerveld

Open deur op Allerzielen

Niet alleen, maar vooral als je een dierbare moet missen, kunnen jou de 
stilte en de ruimte van een kerk en een klein ritueel als het branden van 
een kaars goed doen. Daarom openen wij op Allerzielen, vrijdag 2 no-

vember tussen 15 en 19 uur onze kerkgebouwen. 
Beleef de stilte, de ruimte en de sfeer van de Berg- of de Maranathakerk of 

kom op adem in de verrassende kapelzaal van Bethel. Steek een lichtje aan voor 
iemand die je moet missen, schrijf een gebed of gedachte op voor of over iets dat 
je bezighoudt, wees even stil en ervaar de ‘heilige ruimte’ om je heen.

Mocht je met iemand willen praten bij koffie of thee, dan kan dat in een zij-
ruimte of voorkamer.

In Bethel wordt de openstelling om 18.30 uur afgesloten met een eenvoudig 
meditatief moment van gebed met enkele liederen uit de kloostergemeenschap 
van Taizé. Welkom!

ds. Axel Wicke

Het verhaal 
spelen 

Meedenkers en meespelers 
gezocht!  

Tijdens de advent- en 
kerstviering voor ouderen op 15 de-
cember hebben we in de afgelopen 
jaren het bekende kerstverhaal uitge-
beeld. Dat willen we dit jaar weer gaan 
doen. Intussen wordt het verhaal ge-
schreven en wordt het nu tijd om het 
verhaal in te studeren. Wie heeft zin 
om het verhaal uit te spelen? Daar-
voor moet er wel geoefend worden. De 
oefen momenten zijn op 21 november, 
28 november, 5 december en 12 decem-
ber, van 13.30 tot 15 uur in de werk-
kamer voorgangers in de Bergkerk. 
Graag opgeven bij mij: 06-37 35 07 51 
of sitysmedinga@gmail.com 

Sity Smedinga

God in de supermarkt

Daarover gaan Praatmaal en workshop op 1 november 2018 in buurt-en-
kerkhuis Bethel. Is er iets waar jij in het bijzonder op let bij de aankoop 
van artikelen? Wat willen en kunnen we van de achtergronden van de 

productie en handel weten? Wat hebben we over voor eerlijke handel en  duurza-
me productie? Wat belemmert ons daarbij?

Dat zijn zoal vragen waar we aan tafel over van gedachten wisselen, tussen 
de gangen van een eenvoudige maaltijd door. De maaltijd begint om 18 uur en 
kost € 4.

De Praatmaal en de workshop kunnen apart, maar ook allebei bezocht wor-
den. De workshop vanaf 20 uur biedt een mooie afwisseling van informatie door 
fragmenten van actuele documentaires en websites én momenten van niet al te 
zware dialoog. Je krijgt een ethisch kader aangereikt waarmee je verantwoorde-
lijker inkopen kunt doen, met name met het oog op duurzaamheid. De work-
shop kost ook € 4 (samen dus € 8).

Opgeven kan bij Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl of Klaas Bruins, 
kbruins@stekdenhaag.nl, 070- 318 16 56.

Klaas Bruins

Gemeentereis 
Kirchentag

Het wereldwijd grootste chris-
telijke evenement vindt om 
de twee jaar plaats in een 

Duitse metropool, de Deutsche Evan-
gelische Kirchentag. In 2017 waren 
Berlijn en de Luther-stad Wittenberg 
aan de beurt, waar wij als kerkgemeen-
te met een groep aan hebben deelge-
nomen. Deze reis smaakte niet alleen 
voor de deelnemers naar meer. Daar-
om wil ik met deze vooraankondiging 
polsen, hoeveel animo bestaat voor een 
nieuwe reis naar de volgende Kirchen-
tag: Van 19 t/m 23 juni 2019 zal het 
plaatshebben. Deze keer veel dichter-
bij, in Dortmund, onder het aan 1 Ko-
ningen 18:19 ontleende motto ‘Was für 
ein Vertrauen’ (‘Wat een vertrouwen’).

Mocht er voldoende animo zijn 
voor een nieuwe reis, dan zullen wij 
als Protestantse Wijkgemeente Den 
Haag-West met een afvaardiging naar 
Dortmund gaan, onder leiding van on-
dergetekende en Martine Nijveld. Geef 
dus graag jouw interesse door, ook al 
kan je nog niet definitief toezeggen. Als 
gemeentelid ingeschreven 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 vertellen. Deelna-
me aan de Kirchentag (vijf dagen) zal 
plus/min € 100 kosten. Vanaf 10 deel-
nemers laten wij de reis doorgaan, rond 
de jaarwisseling willen wij de knoop 
doorhakken. Tussen februari en de 
Kirchentag zelf zullen drie voorberei-
dingsbijeenkomsten plaatsvinden. Ik 
hoop dat velen zich aanmelden! (070-
331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.
nl). In de december-editie van de Wijk-
krant volgt meer over de Kirchentag of 
kijk alvast op www.kirchentag.de.

ds. Axel Wicke
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KidsTime middagen
Cupcakes bakken en versieren

Het nieuwe KidsTime-seizoen begon feestelijk op woensdag 26 septem-
ber. Zo’n 16 kinderen begonnen met het maken van beslag voor cupca-
kes en vulden daar vormpjes mee. Omdat niet iedereen tegelijk dat kon 

doen, deed de helft  van de groep spelletjes in de grote zaal. Daarna aten we patat, 
vlees en groente. Ondertussen werden de cakejes gebakken in de oven. Na het 
eten versierden de kinderen hun gemaakte cupcakes en aten ze, als toetje, ieder er 
een op. De rest ging mee naar huis om thuis uit te delen.

Knutseldieren
Tijdens de KidsTime-middag op zaterdag 6 oktober maakten de kinderen 

papieren dieren. Dierendag was al voorbij, maar dieren maken is altijd leuk!
Nelleke van Kooij

Verhalencafé: 
verhalen over 
uitvaarten
 “De een gaat in het vuur, de andere 
onder de aarde” 

De maand november, de laatste 
van het kerkelijk jaar, staat traditio-
neel in het teken van dood en afscheid. 
En ja, dat stemt droevig en triest, maar 
ook daar passen verhalen bij, ook daar-
mee kunnen verhalen zelfs helpen! 
Daarom kunnen deelnemers in het 
Verhalencafé op vrijdag 9 november in 
buurt-enkerkhuis Bethel (heel ruim) 
rond het onderwerp ‘uitvaarten’ ver-
halen uit hun verleden vertellen. Kort 
of wat langer, vermakelijk of diepzin-
nig, meesterlijk of eenvoudig verteld, 
dat maakt niet uit. Neem graag een 
foto of voorwerp mee – en wie alleen 
wil luisteren is natuurlijk ook van har-
te welkom! Voor koffi  e, thee en gezel-
ligheid is gezorgd.

ds. Axel Wicke

BethelMuziek
Matinee:
surpriseconcert

Komt u ook op zondag 18 no-
vember om 15 uur naar Bethel-
MuziekMatinee in buurt-en-

kerkhuis Bethel?
Het is een verrassing welke stu-

denten er komen, maar het Podium-
bureau van het Koninklijk Conserva-
torium staat voor kwaliteit. Studenten 
doen podiumervaringen op en wij 
kunnen genieten van mooie en goed 
gespeelde/gezongen muziek. 

Klaas Bruins

Liever echt iets betekenen voor een ander?
Word vrijwilliger in Uitzicht

Wil jij als vrijwilliger aan de slag? In Uitzicht is ondersteuning 
van vrijwilligers van onschatbare waarde. Voorbeelden van 
vrijwilligersposities waarvoor wij nog enthousiaste kandidaten 
zoeken:
• vrijwilligers die ondersteunen binnen de groepswoningen, 

bijvoorbeeld tijdens de maaltijden
•  creatievelingen die activiteiten organiseren -of daarbij 

ondersteunen- zoals: klassieke muziek luisteren, sjoelen, 
hersengymnastiek e.d.

•  vrijwilligers die helpen bij optredens en éénmalige activiteiten
•  vrijwilligers die samen met een bewoner kunnen wandelen, 

voorlezen, een gesprek voeren..
Belangstelling? Neem voor meer informatie contact op met 
Monique Koene, coördinator informele zorg, 06-39 85 05 27 of 
monique.koene-utz@fl orence.nl

Thee 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 ver-
driet, aan verlangen en zorgen, aan onze kleine en grote vragen. En zo 

nodigt samen gedichten lezen ook altijd uit tot gesprek. Ik zorg voor de thee en 
voor de gedichten: van Huub Oosterhuis, Judith Herzberg, Antjie Krog, Remco 
Campert en Annie M.G. Schmidt. U hoeft  geen verstand van poëzie te hebben 
om aan te sluiten. De gedichten zullen vast en zeker raken aan het jaarthema 
‘Later is al lang begonnen’. Hoe zien wij ons nu en ons later? En hoe is dat later 
al lang begonnen? Wat nemen we mee en wat laten we los, op weg naar morgen? 
Hoe leven we toekomstgericht?

Op dinsdag 13 november en dinsdag 27 november in de Bergkerk (via be-
neden ingang) van 15 tot 16.30 uur. Begeleiding: ds. Martine Nijveld. Opgeven 
(graag!) bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24

Toneelvoorstelling Genesis

Het Nationaal Toneel ging hen voor, maar nu is het de Haagse Toneel-
vereniging ADODVS die Genesis op de planken brengt en dat in 
buurt-en-kerkhuis Bethel, met maar liefst zeven voorstellingen.  Alle 

kans dus dat u een keer kunt en dan zou ik zeker komen.
Zij kondigen hun voorstelling zo aan:  “ADODVS is 120 jaar oud, tijd om 

eens over onze schouder te kijken. En dat doen we grondig. Aan de hand van 
Jakob keren we terug naar de schepping, de verhalen uit het boek Genesis. Een 
verzameling van grote en kleine gebeurtenissen die ons al eeuwen voor raadsels 
stellen. Wie waren die verre aartsvaders en aartsmoeders van ons? Wat zochten 
Adam en Eva in het paradijs? Waarom bouwde Noach een ark en wat vond zijn 
vrouw er eigenlijk van? En welke gevolgen had Abraham’s besluit om zijn zoon 
te off eren? Jakob zoekt het allemaal uit. In de vertellingen, die het goddelijke be-
nadrukken, zoeken wij naar het menselijke: de verlangens, gebreken en twijfels 
van onze voorouders. Kom je kijken hoeveel ze op ons lijken?”

De speeldata zijn:
Donderdag 22 november 20 uur première
Vrijdag 23 november 20 uur
Zaterdag 24 november 20 uur
Zondag 25 november 14 uur (Matinee)
Donderdag 29 november 20 uur
Vrijdag 30 november 20 uur
Zaterdag 1 december 20 uur

De prijs is € 10, voor jongeren tot 18 jaar en bezoekers met Ooievaarspas € 5. Re-
serveren kan het gemakkelijkst via de website ADODVS.NL. De kassa is open 
vanaf 45 minuten voor de voorstelling en sluit 15 minuten voor de voorstelling.

Klaas Bruins

Leven met beperkingen

Dat is het thema van de Tafel van hoop op vrijdag 16 november van 17 - 20 
uur in de Bergkerk.
Leven met beperkingen: we worden er allemaal mee geconfronteerd: 

eigen beperkingen en beperkingen van mensen in onze omgeving. Wat doet dat 
met ons? Hoe gaan we er mee om?

Is er wijsheid, licht, hoop dat ons geholpen heeft  en kan helpen?
De Tafel van hoop wordt door een mix van speelsheid van vorm, muziek en 

verhalen en persoonlijke ontmoetingen een hoopgevende ervaring. Van harte 
aanbevolen dus. Opgeven kan bij Sity Smedinga, 06-37 35 97 51, sitysmedinga@
gmail.com of Klaas Bruins, 070-318 16 56, kbruins@stekdenhaag.nl.

Van deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met het oog op de 
onkosten.

Klaas Bruins

Lezingen 
symposium 
op website

De voordrachten die zijn ge-
houden op het symposium 
‘Heilige ruimte’, op 7 sep-

tember in de Maranathakerk, zijn na 
te lezen op de website, 
www.maranathakerkdenhaag.nl.

Het is de lezing van theoloog des 
vaderlands Claartje Kruijff  en het zijn 
de gesproken columns van predikant 
Axel Wicke, tv-maker Tom Mikkers 
en architect Peter Drijver.

Jan Goossensen 

Godfried Bomans, 
wie kent hem nog?

Hagenaar Paul Casparie 
houdt deze maand een voor-
dracht over de betekenis van 

Godfried Bomans (1913-1971) voor 
het Nederlandse literaire en maat-
schappelijke leven.

Een van zijn bekendste boeken is 
Eric of het klein insectenboek (1941). 
Hij schreef veel voor Elsevier en de 
Volkskrant. Hij was een groot stilist.

Landelijke bekendheid kreeg 
Bomans door optredens in radio- en 
televisieprogramma’s, zoals Kop-
stukken en Bomans in triplo. Daar-
in voerde Bomans vraaggesprekken 
met zijn broer en zus, die beiden 
een groot deel van hun leven in een 
klooster hebben doorgebracht. Hij 
werd een mediapersoonlijkheid, voor die tijd een nieuw 
fenomeen. Uitzendingen zoals Bomans in Vlaanderen en Bomans in Israël ves-
tigden de aandacht even sterk op hemzelf als op zijn onderwerpen.

Bomans was bij een groot publiek geliefd om zijn milde humor, ironie en re-
lativeringsvermogen. Daardoor was hij als katholiek in staat de grote veranderin-
gen in de rooms-katholieke kerk in de jaren zestig op luchtige toon en met veel 
begrip voor alle partijen van een vrolijke noot te voorzien.

Woensdag 21 november om 14.30 - 16.30 uur in de Maranathakerk. Toegang 
gratis. 

Jan Goossensen 
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Vakantie, permanente educatie 
en vervanging
Mijn vakantie loopt tot 1 november. In de maand november staat een aantal 
cursusdagen gepland, o.a. in het kader van een cursus ‘Spiritualiteit in de samen-
leving’. Indien nodig word ik door de collega’s vervangen.  

ds. Martine Nijveld
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Wij gedenken
Albert Nederhoed (29 juli 1928  - 24 september 2018)

In de nacht van 24 september is op 90-jarige overleden Ab Nederhoed. In de 
dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij wie hij is geweest in het ge-
zin, in de familie, voor zijn werk in de samenleving en in de kerk. Ab wist zich 
geborgen en gedragen door de Eeuwige. Hij wilde dat we tijdens zijn uitvaart stil 
zouden staan bij het thema: het huis bouwde Hij. God staat aan het begin en aan 
het eind van het leven, en alles ertussenin. Ab wilde graag dat we na de overden-
king zouden zingen het lied: Geef vrede Heer geef vrede. Zo heeft Ab het leven 
hier en nu samengebracht met leven straks. Verdrietig om het lijden van de laat-
ste jaar, verdrietig om het gemis, maar zeer dankbaar voor wie Ab is geweest voor 
velen, dat was de toon van de uitvaart van Ab Nederhoed!

Sity Smedinga

Vrijwilligers, parels 
in elke kerkgemeenschap

Vrome Freule
de kerk, maar dan wel in een kroeg..

Op donderdag 15 november vanaf 20 uur trekken wij weer de kroeg in 
voor de Vrome Freule: tijd om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en 
anderen in een gezellige sfeer, bij een drankje en een hapje te ontmoe-

ten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen. Het kan er over van alles 
gaan, van oppervlakkig borrelpraat tot serieuze gesprekken met de Bijbel op ta-
fel. Neem graag iets mee (een onderwerp, een zinnetje of en verhaal dat je bezig-
houdt) om over te hebben. Maar waar het ook om gaat: het is altijd gezellig en de 
eerste ronde betaalt de kerk.

De Vrome Freule wordt gehouden in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 
558 (tegenover de HEMA). U/jij bent van harte welkom en neem graag een 
vriend(in) of kennis mee!

ds. Axel Wicke

BethelBuurtBios: Departures

Op vrijdag 9 november vanaf 
20 uur wordt in buurt-en-
kerkhuis Bethel de  (Japan 

2008, 131 minuten) vertoond. De film 
gaat over Daigo die zijn baan als cel-
list bij een orkest in Tokyo verliest en 
samen met zijn vrouw terugkeert naar 
zijn geboortedorp. Op zoek naar werk 
reageert hij op een advertentie voor 
‘assistentie bij vertrekken’. Tijdens de 
sollicitatie komt hij er echter snel ach-
ter dat dit niet om een functie in een 
reisbureau gaat.

Een indrukwekkende, fijngevoeli-
ge film die zelfs uitvaartondernemers 
tot tranen toe roert.

Van harte welkom bij deze filmvertoning met (voor wie wil) aansluitend ge-
sprek over wat wij hebben gezien en wat wij ervan leren. De deuren openen om 
19.30 uur; de film begint om 20 uur.

ds. Axel Wicke

Avond over einde 
Eerste Wereldoorlog

Honderd jaar geleden, in november 1918, kwam er een einde aan de Eerste 
Wereldoorlog. Maar deze ‘grote oorlog’ heeft zijn sporen nagelaten in 
de hele twintigste eeuw, zelfs tot nu toe. De Haagse historicus Marcel 

Nonhebel stapt met grote passen door de geschiedenis en laat in een voordracht 
met beelden zien hoe de vrede van Versailles tal van nieuwe conflicten en inter-
nationale complicaties heeft opgeleverd. 

Woensdag 28 november om 20 uur in de Maranathakerk. Toegang € 5.
Jan Goossensen 

25-jarig jubileum 
Marian van Duijvenvoorde

Excursie 
Slimme Senioren

Ook in Den Haag gebeuren 
mooie dingen waar de toe-
komst gloort. Slimme Seni-

oren zijn ouder wordende mensen die 
met elkaar optrekken, een soort so-
ciaal vangnet vormen, en zich samen 
voorbereiden op hun toekomst, een 
model dat ook voor de kerk inspire-
rend kan zijn.   

Elke eerste zondagmiddag van de 
maand huren zij in buurt-en-kerkhuis 
Bethel de huiskamer voor het zoge-
naamde Slimme Senioren Café en we 
zijn welkom dat eens mee te maken.  

Het seniorencafé begint om 16.30 
uur formeel met een interactief pro-
gramma, maar om 15.45 uur worden 
we ontvangen door één van de initia-
tiefnemers.

Graag aanmelden van te voren 
bij kbruins@stekdenhaag.nl, 070- 
3181656. 

Klaas Bruins

De Pareldag in de Bergkerk is 
weer voorbij. Naar het geva-
rieerde muziekprogramma, 

uitgevoerd door verschillende koren 
en de orgelconcerten van Warner 
Fokkens en Jan Keuzekamp hebben 
weer veel mensen kunnen luisteren 
en genieten in stil samenzijn. In de hal 
is er meer drukte. Bezoekers worden 
verrast met een kleine tentoonstelling 
over een bijzondere vorm van bloem-
schikkunst, namelijk liturgische 
bloemstukken. Wat dit inhoudt, kon 
gevraagd worden aan de “bloemenda-
mes” onder leiding van Gerdie van der 
Kolk. Zij hebben de twee grote bloe-
marrangementen gemaakt die voor 
de bijzondere vieringen als Kerst en 
Pasen een plaats krijgen op het litur-
gisch centrum. Kleine foto’s in een 
map of uitvergroot in lijsten aan de 
wand geven een indruk van de jaren-
lange traditie om bij grote vieringen 
bloemschikking en liturgie samen te 
laten vallen. In de Wijkgroet wordt 

dan aangegeven aan welk tekstge-
deelte wordt gerefereerd. Er is goed 
gebruik gemaakt van het fotoarchief 
van een betrokken gemeentelid die in 
haar jonge jaren tientallen foto’s heeft 
gemaakt. Een iPad, hoe kan het ook 
anders in deze tijd, kon eveneens ge-
raadpleegd worden. Naast alle vragen 

die aan de dames gesteld worden over 
betekenis en totstandkoming kunnen 
ook antwoorden worden opgezocht 
in boeken als kennis en geheugen het 
even laten afweten. Veel vragen over 
betekenisgeving, keuze van bloemen 
en ander natuurlijk materiaal als tak-
ken, bladeren en mos worden veelal 
moeiteloos beantwoord. Bezoekers 
konden ook zelf de handen uit de 
mouwen steken, namelijk door samen 
een pareldagbloemstuk te maken. Dit 
bloemstuk, met als basis twee berken-
stammetjes, werd versierd met kleine 
boeketjes, die op 14 oktober als groet 
en medeleven  naar gemeenteleden 
gingen die wat extra troost of harte-
lijkheid kunnen gebruiken. Samen 
vieren verenigt mensen, wat is niet 
mooier dan een bloemenarrangement 
gerelateerd en dus passend in de litur-
gische context van de viering.

Dames, bedankt voor jullie inzet, 
niet alleen op een Pareldag, maar het 
hele jaar door.

Edwine Muller-Buschman

Laat de zon schijnen voor Bethel

Overal hoor je van plannen om energie te besparen. Ook in buurt-en-
kerkhuis Bethel wordt daarover nagedacht. Een energiescan heeft aan 
het licht gebracht dat Bethel voor een gebouw uit het begin van de 

twintigste eeuw mede dankzij de verbouwing van 2014 behoorlijk zuinig met 
energie omspringt. Bethel zou nog wel flink kunnen besparen door de benodig-
de elektrische energie op te wekken met zonnepanelen.

Het plan
We hebben laten uitrekenen dat we met tien zonnepanelen op het platte dak  en 
22 zonnepanelen op het schuine dak bijna in de hele elektriciteitsbehoefte van 
Bethel kunnen voorzien.

Samen met de eigenaar, de Haagse Diaconie van de Protestantse Kerk in Ne-
derland en samen met de andere gebruikers van Bethel willen wij het benodigde 
geld bij elkaar brengen.

Een leverancier van zonnepanelen heeft ons de prijsindicatie gegeven van ca  
€ 12.500 excl. BTW, inclusief plaatsing van de panelen. De Diaconie heeft  
€ 9.000 beschikbaar gesteld. Dat betekent dat we nog € 3.500 nodig hebben.

Hoe denken we dat bedrag bij elkaar te krijgen?
–  In november en december staat er bij alle activiteiten een collectebus waarin 

deelnemers een bijdrage voor de zonnepanelen kunnen doen.
– We doen ook een beroep op de organisaties die gebruik maken van Bethel. 

Enkelen hebben al een toezegging gedaan om één of meerdere zonnepanelen 
te doneren.

– Mensen uit buurt en kerk kunnen een bijdrage overmaken op rekening 
 NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v. Stek te Den Haag o.v.v. Zonnepanelen 

Bethel. Hierbij hopen we ook in het bijzonder te kunnen rekenen op 
gemeente leden van de wijkgemeente waarmee Bethel is verbonden: goed 
voor het milieu én goed voor Bethel.
Help mee aan en laat de zon schijnen voor Bethel!
Klaas Bruins 

Rebible:  
nog één avond!

Op donderdag 8 november is 
de laatste avond rond het 
boek Rebible van Inez (en 

Jos) van Oord. We hebben levendi-
ge gesprekken met elkaar gehad. En 
met velen sloten we aan bij de avond 
met zus en broer in de Maranatha-
kerk. De 8e november blikken we op 
die ontmoeting terug en bespreken we 
het laatste deel van het boek (blz. 182 
t/m eind): in de Maranathakerk, om 
20 uur. De gespreksleiding ligt op deze 
laatste avond bij ondergetekende.

ds. Martine Nijveld

Marian van Duijvenvoorde, koster van de Maranathakerk, heeft zondag 14 okto-
ber haar 25-jarig jubileum bij de Protestantse Gemeente gevierd. Na de dienst, bij 
de koffie, werd ze in het zonnetje gezet. Voorzitter Jan Goossensen roemde haar 
kwaliteiten als gastvrouw en ‘moeder van het huis’ en gaf als cadeau een gebeden-
boek van Margreet Klokke. Iedereen zong vervolgens uit volle borst een feestlied.
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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 november 2018
Datum Bergkerk 10.00 uur

Daal en Bergselaan 50 A
Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

04 november
24e na Pinksteren

ds. Axel Wicke
‘Anders Vieren’

Gemeenschappelijke dienst
Om 10.00 uur in de Bergkerk

11 november
1e v.d. Voleinding

drs. Jan Greven,
Blaricum (Dankdag)

ds. IJjo Akkerman
Cantate

18 november
2e v.d. Voleinding

ds. Martine Nijveld ds. Lenie Vollebregt

25 november
3e v.d. Voleinding

ds. Axel Wicke en mw. Sity Smedinga
Gedenken van de overledenen
m.m.v. cantorij

ds. Martine Nijveld
Schrift en Tafel

02 december
1e Advent

Gemeenschappelijke dienst
om 10.30 uur in de Maranathakerk

ds. Martine Nijveld
‘Groene dienst’

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

Oecumenisch leesrooster november 
04 november Job 19:23-27a; Hebreeën 7:23-28;  Marcus 12:18-27
11 november Leviticus 19:1-2 en 9-18; Hebreeën 9:11-14;  Marcus 12:28-34
18 november Exodus 30:11-16; Hebreeën 10:19-25; Marcus 12:38-13:2
25 november Sefanja 1:14-2:3; Openbaring 1:1-8; Marcus 13:14-27

Rond de diensten
Vrijdag 2 november: Allerzielen
Zoals u elders (ook in dit blad) kunt lezen zijn Maranathakerk, Bergkerk en 
buurt-en-kerkhuis Bethel open op 2 november, Allerzielen. Net als veel andere 
kerken in Den Haag. We zijn open (van 15-19 uur) omdat we een plek willen 
bieden om even stil te zijn of een kaarsje aan te steken, voor gesprek of een bakje 
koffie.

Wie het mooi vindt om op deze dag een Allerzielenviering mee te maken, is 
van harte welkom bij onze partners in de oecumene. Van collega Duncan Wiel-
zen hoorde ik (MN) dat er in de H. Familiekerk aan het Kamperfoelieplein een 
viering is om 19 uur. De namen van de overledenen uit hún kerkelijke gemeen-
schap worden dan genoemd. Maar uitdrukkelijk wordt gezegd dat iedereen van 
harte welkom is. Vorig jaar waren we er met een groep mensen uit onze wijkge-
meente. Het was goed om deze viering mee te beleven. Zelf hoop ik er weer bij te 
zijn. Wie gaat met me mee?

Zondag 4 november: Anders Vieren - dienst

Er komt weer eens een heel bijzondere gezamenlijke kerkdienst aan, voorbereid 
door onze ‘Werkgroep Anders Vieren’. En wel op zondag 4 november om 10 
uur in de Bergkerk. Het thema is ‘Een verhaal - vele vormen’. Wij zijn weer lange 
tijd en uiterst creatief bezig geweest om een verrassend en hopelijk inspirerend 
formaat te bedenken. Opdat de oude woorden van de Bijbel weer helemaal vers 
gaan klinken en op een nieuwe manier tot ons spreken. Concreet zal een over-
bekend verhaal uit het Nieuwe Testament heel de dienst centraal staan. Op heel 
veel uiteenlopende en creatieve manieren gaan wij, voorgangers, werkgroep én 
bezoekers met dit verhaal aan de slag.

Dit wilt u beslist niet missen! Neem graag wat flyers uit de kerk mee voor 
vrienden, bekenden en buren en kom samen deze bijzondere dienst bijwonen!

Zondag 11 november: Dienst met cantate
Op zondag 11 november is er een dienst met cantate in de Maranathakerk.

Musica Poëtica brengt een cantate ten gehore die Jörn Boysen zelf in Bachstijl 
schreef. Heel bijzonder dus!

Zondag 25 november: Gedachteniszondag
In onze beide kerken worden op zon-
dag 25 november, ook wel zondag Vol-
einding genoemd, de namen genoemd 
van de mensen uit ons midden die 
overleden zijn. In de liturgie zal ruim-
te zijn voor het noemen van de namen 
en voor lichtjes, voor liefde en verdriet, 
voor dankbaarheid en vragen, voor 
verlangen en hoop. De nabestaanden 

van de overledenen zullen via een brief speciaal uitgenodigd worden voor deze 
dienst, maar het is natuurlijk tegelijk een dienst voor iedereen met haar/zijn ei-
gen gemis, met jong verdriet en oud zeer. In de Bergkerk gaan ds. Axel Wicke en 
mw. Sity Smedinga voor in een dienst samen met de cantorij. In de Maranatha-
kerk gaat ds. Martine Nijveld voor in een dienst van Schrift en Tafel.

Zondag 2 december: Groene zondag met Gelegenheidskoor
Op zondag 2 december vieren we een groene dienst, een gezamenlijke dienst die 
wordt voorbereid met onze werkgroep Groene kerk. Voor deze dienst willen we 
graag, net zoals we voor de paaswake gedaan hebben, een gelegenheidskoor vor-
men, met mensen vanuit onze brede gemeente (en neem gerust iemand van daar-
buiten mee, die van zingen houdt). Organist Bert van Stam en ds. Martine Nij-
veld zoeken twee mooie groene liederen uit voor dit koor. Belangstelling? Meld 
je aan bij me.nijveld@ziggo.nl. De liederen/muziek krijg je dan van tevoren toe-
gestuurd. De oefendata worden zaterdag 24 november en zaterdag 1 december 
van 13 tot 14 uur in de Maranathakerk.

Vooruitzien: advent en kerst met de kinderen
Op de 2e december start ook de adventstijd. Samen met de leiding van de neven-
dienst van Bergkerk en Maranathakerk denken we na over de invulling van de 
kindernevendienst in deze tijd en ook over de kerstviering voor jong en oud op 
de vroege kerstavond. Als er nog (jonge of oudere) mensen zijn, die het leuk vin-
den mee te denken over deze kerstviering? Extra creativiteit en menskracht is 
altijd welkom: meld je bij me.nijveld@ziggo.nl. Onze volgende vergadering is op 
donderdag 15 november, 20 uur in de Bergkerk.

ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Nieuw rekeningnummer 
Kerkelijke Bijdrage
Van het Kerkelijk Bureau ontvingen wij de onderstaande mededeling met het 
verzoek deze in de Wijkkrant van november op te nemen.

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer 
(SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor 
het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk 
en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. De Rabobank 
was de enige bank die dit technisch kon en wilde faciliteren. Hierdoor wijzigen 
onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
•  Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan 

ziet u vanaf 1 november een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
•  Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de 

rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 novem-
ber dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze 
gemeente via de ‘Overstapservice’. Gaarne dan het rekeningnummer in inter-
netbankieren wijzigen.

•  Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekening-
nummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven gebruiken, 
maar vanaf 1 november kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij 
uw bank.

Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777 ten name van: 
CvK Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.

 
Als u nog vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met Karin van Beek 
(Maranathakerk) of Joost Smits (Bergkerk)

Benefietconcert 
groot succes!

Op zondag 7 oktober jl. werd 
er een Benefietconcert voor 
Kika georganiseerd in de 

Bergkerk. Medewerking werd ver-
leend door Sing for Joy uit Maassluis 
o.l.v. Warner Fokkens, de saxofonist 
Ruud Lems en de orgelbouwer Klop 
uit Garderen. Zijn 2 zoons gaven een 
presentatie over Kika en met name 
over GirodiKika, hun fiets-actie in 
Italië. 

Warner Fokkens heeft zelf ook een 
uiteenlopend repertoire neergezet op 
het bekende Klop orgel. Tevens werd 
de combinatie saxofoon en orgel zeer 
gewaardeerd.

De opkomst in de Bergkerk was 
overweldigend te noemen en mede 
daardoor is er een bedrag van €1.284 
opgehaald. Kortom, een topmiddag!

Warner Fokkens

Drukke start TeenTime

Vrijdag 12 oktober is TeenTime weer van start gegaan. Onder leiding van Jasmi-
ne en Marline deden 13 tieners allerlei spelletjes in ‘t Valkennest. De volgende 
keer is 9 november.
Marline 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)

NL38 RABO 03737 20777 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02  
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

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

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur: ma, wo, do 
10-11 uur en vr 14-15 uur
Vrij op: di, vrijdagochtend en za 
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

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

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

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
december-nummer 
uiterlijk op 12 november 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda november 
Do 1 18 u Praatmaal, Bethel
Vr 2 15 u Open deur, Bethel, Bergkerk, Maranathakerk
Za 3 17 u KidsTime-middag, ‘t Valkennest, Bethel
Zo 4 16 u Excursie naar Slimme Seniorencafé, Bethel
Wo 7 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 7 13.30 u Schrijven kerstspel, Bergkerk
Wo 7 20 u Leerhuis: Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Do 8 20 u Boekbespreking Rebible, Maranathakerk
Vr 9 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 9 19.30 u BethelBuurtBios, film: Departures
Vr 9 20 u TeenTime, ‘t Valkennest, Bethel
Za 10 16 u Vrijwilligersborrel, Bethel
Zo 11 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Di 13 15 u Thee met gedichten, Bergkerk
Wo 14 17 u KidsTime-middag, ‘t Valkennest, Bethel
Wo 14 20 u Leerhuis: Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Do 15 20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 16 17 u 1e Tafel van Hoop, Bergkerk
Zo 18 15 u BethelMuziekMatinee
Wo 21 13.30 u Oefenen kerstspel, Bergkerk
Wo 21 14.30 u Voordracht Paul Caspari, Maranathakerk
Wo 21 20 u Leerhuis: Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Zo 25 17 u Concert Allison Smith, Maranathakerk
Di 27 15 u Thee met gedichten, Bergkerk
Wo 28 13.30 u Oefenen kerstverhaal, Bergkerk
Wo 28 20 u Lezing Marcel Nonhebel, Maranathakerk
Wo 28 20 u Leerhuis: Schatten uit Handelingen, Bergkerk
Vr 30 20 u Teentime, ‘t Valkennest, Bethel

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

Jeugdwerkoverleg
Enig idee wat je op de foto’s ziet?
Zoals jaarlijks aan het begin van het jeugd-

werkseizoen kwamen de vrijwilligers van Kids-
Time-middagen, KidsTime-club en TeenTime in 
‘t Valkennest bijeen om plannen te maken voor 
de jeugdwerkactiviteiten voor de eerste helft van 
het seizoen. Om de vele creatieve ideeën gestruc-
tureerd in te delen werd gebruik gemaakt van ge-
kleurde post-its.

Afgesproken werd wie welke dag de activiteit 
voorbereidt en wie de boodschappen doet.

Tijdens dit overleg werd ook afgesproken wie 
dit seizoen KidsTime-middag, -club of TeenTime 
gaat draaien. Toen bleek dat er dringend behoefte 
is aan uitbreiding van de leidingteams. Daarom 
de volgende oproep: ben je tussen de 16 en 30 jaar 
en lijkt het je leuk wekelijks of tweewekelijks ac-
tiviteiten te organiseren voor kinderen of jonge 
tieners? Kom dan onze leidingteams versterken. 
Eerst een beeld krijgen waar het om gaat? Bekijk 
de activiteiten op onze website www.jeugdwerk-
denhaagwest.nl. Eerst eens meedraaien? Dat 
kan! Stuur, als je belangstelling hebt, een mailtje 
naar info@jeugdwerkdenhaagwest.nl.

Nelleke van Kooij


