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Met een verbeelding
kun je vaak meer zeggen dan met woorden:
een paar lijnen maar,
mensen zien we, een ster,
een lichtje vanuit een andere wereld,
aanwaaiend, onverwacht.
Er zit beweging in de verbeelding:
mensen groot en heel klein, onderweg,
in hun kwetsbaarheid en kracht.
Het kerstverhaal zit erin:
met Maria en Jozef en het kind,
mensen op zoek naar een plek om te schuilen.
Mensen op reis met al hun dromen en verlangens.
Wie biedt onderdak?
Een omarming zie je,
warmte, tederheid, nabijheid,
wordt gegeven en ontvangen en doorgegeven,
veiligheid en geborgenheid,
bescherming, elkaar zien, stilte, aandacht.
Bij deze afbeelding moest ik denken aan een gedicht van Ellen Warmond,
dat ik een plek gaf in de doorlopende viering voor het kerkasiel: Warmte, een
woonplaats.
Dat gedicht begint met de regels:
Liefde en het besef
van liefde daartussen bouwen
mensen een warmende woonplaats.
Dit jaar is ons jaarthema ‘Later is al lang begonnen’. In de lijn van dit thema zou
je kunnen zeggen:
“Waar mensen voor elkaar een warmende woonplaats zijn, dáár is later al
lang begonnen!”
En natuurlijk van harte welkom bij de diensten en andere activiteiten op en
rond de feestdagen in al onze huizen. We hopen dat iedereen daar een warmende
woonplaats vindt.
ds. Martine Nijveld

Opeens was daar
het kerkasiel

O

ngetwijfeld is u als gemeentelid van Den Haag – West niet ontgaan dat
‘ons’ buurt-en-kerkhuis Bethel de laatste weken geregeld in kranten en
op TV langskomt. En dat kwam, heel concreet en persoonlijk zo:
Het is dinsdagavond, 24 oktober, omstreeks 23 uur. Mijn vrouw en ik hebben vakantie, voor het eerst in jaren zijn wij thuis gebleven. En in de buurt van
mijn werktelefoon, die ineens overgaat, wat ik enkel daarom opmerk omdat ik
ben vergeten hem op stil te zetten. Geïrriteerd zie ik dat iemand belt van wie
ik weet dat het, zeker op dit late tijdstip, dringend kan zijn. Ik neem op en mijn
gesprekspartner vertelt, dat hij bij het kerkasiel van de Armeense familie Tamrazyan in Katwijk betrokken is, wat ik nog niet wist, en dat daar diezelfde nacht
nog een inval door de IND verwacht wordt. “Hebben jullie in Bethel nog plek in
die oude kosterswoning? Kunnen ze daar nog vannacht heen?”
Gelukkig bleek snel, dat het gezin toch nog een nacht in Katwijk kon blijven,
maar op die manier ontstond het kerkasiel, dat de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage (PGG) sinds 26 oktober in het buurt-en-kerkhuis Bethel organiseert.
Sinds 13.30 uur die dag is daar een doorlopende kerkdienst aan de gang, non-stop
wordt er gebeden, gezongen, gemediteerd en naar preken geluisterd. Die doorlopende dienst voorkomt dat het gezin wordt opgepakt en uitgezet. Het kerkasiel
is op deze manier een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en ook
tijd en ruimte voor de politiek scheppen om in gesprek te gaan over specifiek het
lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en meer algemeen over een menselijkere
en barmhartigere invulling en handhaving van het kinderpardon. De kerkdeuren van Bethel gingen open voor dit gezin. Dat past volgens ons als gemeente bij
de openheid en gastvrijheid van de kerk en bij de oproep aan ons als volgers van
Jezus om er juist voor kwetsbare mensen te zijn. Zie voor actuele info de persmededeling en de regelmatige updates op www.protestantsegemeentedenhaag.nl.
Terwijl ik deze woorden (op 12 november) tik, is niet te voorspellen of het
kerkasiel nog steeds gaande is als u deze woorden leest, maar voor het geval van
wel, doe ik graag deze oproep: Wilt u helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te
laten doorlopen? Dan zijn dit verschillende mogelijkheden:
1. Kom langs: weet u – dag en nacht – welkom in Bethel om mee te bidden,
zingen, vieren: Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag. Vooral nachtuilen
en vroege vogels zijn nodig.
2. Help met boodschappen, koken, schoonmaken, etc. Kom langs of mail naar
kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied je diensten aan.
3. Help dit bericht te verspreiden!
4. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten
name van STEK te Den Haag, onder vermelding van ‘Kerkasiel’. Of in de
collectebus gedaan worden in Bethel.
Hartelijk dank! Uw wijkpredikant, ds. Axel Wicke

Eén verhaal - Vele vormen

T

ijdens de Anders Vieren dienst
op zondag 4 november ging
onze wijkgemeente op verschillende manieren aan de slag met
het verhaal van de Barmhartige Sa-

maritaan. Drie groepjes gemeenteleden presenteerden een tableau vivant,
waarmee de aanval, de voorbijgangers
en de Samaritaan werden uitgebeeld.
Een ander groepje bereidde de voorbeden voor. Twee groepen verbeeldden het verhaal door te tekenen en te

schilderen. Diegenen die liever wilden
zingen, bleven in de kerkzaal en studeerden nieuwe liederen in.
Aansluitend aan de presentatie
van de verbeeldingen en de tableaux
vivants keken we naar de talkshow
‘De Hemel Draait Door’, waarin het

verhaal zich in een moderne versie herhaalde.
Kortom vele vormen om met z’n
allen één verhaal te ‘verdiepen’.
Marinus van Kooij

Uit de kerkenraad

O

ok op de kerkenraadsvergadering van 5 november
spraken we (net als in september) 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 fte.
De vraag kwam echter op of het ook
mogelijk is om (iets van) die extra formatie te behouden. Dat zijn we nu aan
het onderzoeken. We praten verder op
maandag 26 november.
Natuurlijk spraken we ook over
het kerkasiel in Bethel: sinds vrijdag
26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie
Tamrazyan. Deze doorlopende dienst
zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk
Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland
woont, twee keer toestemming kreeg
van de rechter om hier te blijven en na het laatste hoger beroep door de
Nederlandse staat - toch weg moet.
Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen - ook al wonen de kinderen al
langer dan vijf jaar in Nederland. Het
kerkasiel is een pauzeknop waarmee
we de familie even rust geven en de
politiek uitnodigen om in gesprek te
gaan over het lot van Hayarpi en haar
broertje en zusje en over het effect van
het kinderpardon. Voor meer info
over dit kerkasiel en over de huidige
stand van zaken:
www.protestantsekerkdenhaag.nl.
Daar leest u ook hoe u dit kerkasiel
kunt dragen en ondersteunen!

Met Allerzielen (vrijdag 2 november) waren al onze gebouwen open.
Een vanouds katholieke gewoonte,
maar opgepakt in steeds meer protestantse kerken. Verschillende kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente hadden op die dag hun deuren
opengezet: voor het aansteken van
een kaarsje, luisteren naar muziek, in
gesprek gaan met een dominee of een
ander gemeentelid, gewoon even stil
zijn. Het was de eerste keer dat we dit
zo deden. We hebben gezegd dat we
een volgend jaar met liefde weer mee
willen doen, omdat we merkten dat
voor de paar mensen die kwamen dit
een gebaar van waarde was. En wie
weet wordt de drempel volgende jaren
telkens wat lager. In Bethel viel het samen met de doorlopende kerkdienst
in het kader van het kerkasiel.

ken: onze excuses daarvoor. Als kerkenraad zijn we blij met al die mensen
die zich inzetten voor de gemeente, in
en rond Bergkerk, buurt-en-kerkhuis
Bethel en Maranathakerk: met hun
eigen talenten, met tijd en aandacht,
met een diversiteit aan deskundigheden, ieder met de eigen aardigheden.
Graag hebben we de vrijwilligers in het
zonnetje gezet op de eerste gezamenlijke vrijwilligersborrel. En natuurlijk
hartelijk dank aan alle mensen (waaronder weer veel vrijwilligers!), die deze
borrel mogelijk maakten!
De kerkenraad komt bij elkaar op
maandag 26 november. Het moderamen op maandag 3 december.
ds. Martine Nijveld
(voorzitter kerkenraad)

Op zaterdag 10 november was de vrijwilligersborrel! Vanwege het kerkasiel
verplaatst naar de Bergkerk. Niet iedereen wist van deze verplaatsing en
een aantal mensen moest daardoor
van de ene naar de andere locatie trek-

Collectes voor de wijkgemeente

D

oor verschillende gemeenteleden is gevraagd, waar de
collectes voor de Wijkgemeente aan worden besteed. De algemene aankondiging ‘voor de Wijkgemeente’ levert vragen op.
In de begroting van Wijkgemeente Den Haag-West staan, naast de
opbrengst van de Kerkelijke Bijdrage
waarmee vooral salarissen worden be-

taald, ook opbrengsten uit collectes,
giften en verhuur en horeca.
Met de laatst genoemde opbrengsten worden diverse wijkgebonden
kosten betaald, zoals kosten eredienst,
kosten vergaderingen, gespreksgroepen en leerhuizen, bureaukosten, kosten voor liturgieën en de Wijkgroet,
kosten van energie, klein onderhoud
aan de kerk, schoonmaakkosten, ver-

jaardagsfonds en dergelijke.
Niet iedere keer als er voor de
Wijkgemeente wordt gecollecteerd
kan specifiek worden aangegeven
waar de opbrengst aan wordt besteed,
maar we hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Karin van Beek en Joost Smits,
kerkrentmeesters van wijkgemeente
Den Haag-West

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 1

Agenda
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Geen plaats
in de herberg Kerkasiel:
Het is december, kerst en de jaarwisseling naderen met rasse een tijdelijk thuis in Bethel
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hij meevoelen met mensen zoals het gezin Tamrazyan, waar behalve in het kerkasiel in Bethel nergens meer plaats was, in welke herberg dan ook? Juist daarom blijft Jezus ons opzoeken om
in ons een herberg te vinden, ons te bemoedigen en te steunen.
Bethel zie betheldenhaag.nl
Op deze gedachten bracht mij deze tekst, geschreven door de
Duitse benedictijn Anselm Grün:
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familie was dit afscheid een vervolg op een eerder afscheid. Al eerder hadden ze
afscheid moeten nemen van Janny zoals ze altijd was, toen ze (zoals in het gedicht op de rouwkaart stond) “haar zaakjes nog voor elkaar had”.
We hebben de verhalen gedeeld over haar vrolijkheid en haar energie, haar
positieve levensinstelling, haar handigheid (allround), haar creativiteit. Een
moeder op wie je kon rekenen. Een oma die graag spelletjes deed met de kleinzoons.
Vanaf november 2016 woonde Janny in Uitzicht – naast de kerk. Ze raakte
steeds verder weg, al waren er ook momenten waarop ze je verraste: die keer dat
ze ineens je naam noemde, je tegemoet liep, blij je te zien.
De kerk speelde een grote rol in haar leven. Janny heeft veel voor die kerk
gedaan, en ook hier was ze allround: van voorzitster van comité meeleven tot het
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds
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A

ls ‘Indische jongen’ in de Tweede Wereldoorlog heeft Ben Urich onder
dwang van de Japanse bezetter aan de Birmaspoorweg moeten werken.
Pas onlangs heeft een blad voor oorlogsgetroffenen zijn levensverhaal
opgetekend. Het is een artikel geworden vol schokkende details over de ontberingen die hij moest lijden. “Mijn laatste uur had bijna geslagen”, luidt de kop. Na
de bevrijding, toen hij naar Nederland verhuisde, heeft hij lange tijd nooit over
zijn jaren in ‘de Oost’ willen vertellen. Tot 1980. Toen belandde hij in het ziekenhuis. Alle vreselijke herinneringen kwamen terug. ‘Daarna kon ik mijn mond
niet meer houden en vond ik het niet meer erg om erover te praten.’
Op 4 mei van dit jaar vervulde Ben Urich een hoofdrol bij de dodenherdenking in Amsterdam. Namens de burgerslachtoffers in Azië mocht hij op de Dam
een krans leggen. Ben en zijn vrouw laten trots een fotoalbum zien van de plechtigheid. Het was een dag om nooit te vergeten. De koning was erbij.
Daarvoor had hij al op 8 februari in Den Haag uit handen van burgemeester
Krikke het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede gekregen. Ook zijn broers kregen toen postume onderscheidingen.
“Wat een waardering. En dat op je oude dag”, zegt Urich licht spottend.
Maar met alle waardering is hij maar wat blij.
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Ben Urich is blij dat hij de
kerk kan steunen

Wij gedenken
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Weldoeners van de Maranathakerk

Voor Ben (96) en zijn vrouw Wil
(90) Urich is dit jaar een bijzonder
‘oogstjaar’ geworden. Daarnaast
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
geldt Ben als weldoener van de
Buurtkoffie,
wo 10-12 u (niet in september)
Maranathakerk. Reden om het
Klassiek concert
3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het
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14.30-16.30
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1941 - 9uoktober 2018) echtpaar Urich-van den Hoek in
Locatieberaad
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het zonnetje te zetten.
Op maandag 15 oktober 2018 hebben we in de Bergkerk afscheid genomen van
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H

et is bijzonder om mee te maken, dat buurt-en-kerkhuis Bethel een
tijdlang het bekendste ‘kerkgebouw’ van Nederland is. Voorgangers en
kerkleden van allerlei denominaties uit stad en land komen naar Bethel, om iets van de doorlopende kerkdienst mee te maken, om de familie die we
opvangen te beschermen, om ons als Protestantse Kerk in Den Haag te steunen bij dit initiatief om met de politici en regering in gesprek te komen over een
rechtvaardiger kinderpardon voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland
verblijven.
Dat gesprek willen we ook voeren met iedereen in de kerk en samenleving die
niet achter dit initiatief staat, er moeite mee en bezwaren tegen heeft. We doen
dat in Bethel zelf, aan tafel bij de buurtkoffie, bij de maaltijden, bij mensen die
langskomen, om polshoogte nemen. De Protestantse Kerk van Den Haag heeft
voor kerkleden onlangs een speciale bijeenkomst gehouden, waar informatie is
gegeven en mensen hun vragen en moeiten konden uiten.
Wat mij opvalt is dat veel mensen denken wat staatssecretaris Harbers ook
zegt, dat het altijd aan de ouders ligt dat de procedures zo lang duren en dat die
dus verantwoordelijk zijn voor de gevolgen voor hun kinderen. Dat is een ongenuanceerd beeld. Soms hebben asielaanvragen jaren stilgelegen bij de IND. Dat
is ook het geval bij deze familie. En in hun geval is het tot driemaal toe dat de
staat in beroep ging en niet de vluchtelingenfamilie. Dat kinderen zich dan toch
wortelen in Nederland, dat dit hun thuis wordt, dat is dan het gevolg en dat is
ook goed, want kinderen hebben dat nodig voor hun ontwikkeling. Anders lopen ze schade op waar ze levenslang de gevolgen van ondervinden.
Klaas Bruins
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‘Onze Toevlucht’
Na de bevrijding ging Ben het bedrijfsleven in. In Den Haag werd hij administrateur van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. Daar ontmoette hij zijn vrouw. Beiden waren christelijk opgevoed; reden dat ze in contact kwamen met een groep protestantse Indische mensen die in de Van Merlenstraat
een groot pand hadden gekocht. Er werden ook kerkdiensten gehouden. ‘Onze
Toevlucht’, doopten ze het huis. Het was letterlijk hun toevluchtsoord. Ben en
Wil betrokken het naastliggende pand; ze wonen er nog steeds.
De groep rond Onze Toevlucht werd met de jaren steeds kleiner. Er groeiden
contacten met de Maranathakerk. In 2003 werd de gelijknamige stichting, met
Urich aan het hoofd, omgezet in een steunstichting ten gunste van de Maranathakerk. Het grote woonhuis kwam daardoor in het bezit van de kerk. In het
pand zijn enkele verhuurde appartementen gevestigd, waarvan de kerk de vruchten mag plukken.
Inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden, dat het statutaire doel van de
stichting – steun aan de Maranathakerk – zorgvuldig bewaakt. De afgelopen
jaren heeft de stichting de lening van de Maranathakerk voor de verbouwing van
twintig jaar geleden afbetaald. Recente donaties betreffen aanvullingen op de
honoraria van de kerkmusici, het bekostigen van een nieuwe warmwatervoorziening (boiler) en het opknappen van de tuin tussen de tuinzaal en de kosterswoning.
Ben en Wil Urich zijn dankbaar dat stichting Onze Toevlucht volop functioneert. In een stad en een wereld waar het christendom geen vanzelfsprekende
zaak meer is, is het goed, vinden zij, om de kerk ook materieel te blijven steunen.
Jan Goossensen

Activiteiten in
buurt-en-kerkhuis
Bethel

D

e consequenties van het
kerkasiel zijn dat, behalve
avondgebeden en de diensten
van de Haagse Dominicus, er op dit
moment geen activiteiten in de kapel
kunnen plaatsvinden. Met huurders
proberen we tijdig andere oplossingen
te vinden.
De volgende activiteiten vinden in
december onder voorbehoud plaats in
Bethel, afhankelijk van de afloop van
het kerkasiel.
Klaas Bruins

BethelMuziekMatinee
Zondagmiddag 16 december vanaf 15
uur staat ons eigen buurtkoor De Buren op het programma, met een gevarieerd kerstconcert, waarin zowel religieuze als niet-religieuze kerstliederen
worden gezongen, Nederlandstalig
en anderstalig. Een koor dat zingt en
klinkt als een klok en dus een aanrader. Na het concert is er volop ruimte
om onder het genot van een drankje
en hapje contacten met anderen te maken. Er wordt een vrijwillige bijdrage
voor de kosten gevraagd.

Kerstconcert in Bethel
Op 19 december vindt er in buurten-kerkhuis Bethel een kerstconcert
plaats. Aanvang 20 uur, kosten: € 10.
Dit is een kerstconcert met vooral liederen van Huub Oosterhuis, waarin
u ook zelf regelmatig naar hartenlust
mee kunt zingen. Het concert vindt
plaats met medewerking van het koor
van de Haagse Dominicus.

Kind ons geboren…
Kerstavonddienst van Haagse Dominicus op 24 december om 21 uur in
buurt-en-kerkhuis Bethel.
De geboorte van een kind is altijd weer vertederend en een wonder.
Aan het verwachte en aangekondigde
kerstkind wordt voor de geboorte al
zoveel toegeschreven: Verlosser, Messias, Koning. Hoe lang kun je dan nog
kind zijn? Op verrassende wijze gunnen we het kerstkind en alle kinderen
hun kindertijd én ook het kind in ons.
De overweging wordt verzorgd door
Ad de Gruijter

Verhalen over
bevallingen
“En toen was hij er ineens en
waren wij met z’n drieën!”

D

e maand december, de adventstijd, staat traditioneel in
het teken van toeleven en de
voorbereiding op kerst. En daar passen verhalen over de verwachtingen
van een zwangerschap, het wonder
van een geboorte en de vreugde over
een nieuw gezinslid bij! Daarom staan
wij in het Verhalencafé op vrijdag
14 december (heel ruim) stil bij het
onderwerp ‘bevallingen’ en kunnen
deelnemers daarover verhalen uit hun
verleden vertellen. Kort of wat langer,
vermakelijk of diepzinnig, meesterlijk
of eenvoudig verteld, dat maakt niet
uit. Neem graag een foto of voorwerp
mee. Wie alleen wil luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor
koffie, thee en gezelligheid is gezorgd.
ds. Axel Wicke

Rond de diensten
Groene zondag 2 december
De gezamenlijke dienst op de eerste Adventszondag wordt ingevuld als ‘groene
zondag’.
Met een variant op een bekend verlangen geven we als thema aan deze dienst
mee: ‘Op weg naar een groene kerst’. De dienst is voorbereid met onze werkgroep
Groene Kerk. Na afloop van de groene dienst is er natuurlijk ‘iets groens’ bij de
koffie. Tijdens die koffie kunt u ook naar de Amnesty-stand (kerstkaarten, kaarsen etc.) en is er Fair Trade-verkoop (wie wil kan gekochte artikelen trouwens
meteen doneren aan de voedselbank: de voedselbankkist staat bij de stands).
In de dienst zingt een groen gelegenheidskoor, dat in ieder geval twee liederen instudeert. Zaterdag 1 december is de tweede repetitie, van 13 tot 14 uur in de
Maranathakerk. Het koor oefent onder leiding van Bert van Stam en Jorina van
Bergen. Sluit gerust nog aan die laatste keer. Meer info bij: me.nijveld@ziggo.nl
(bij opgave krijgt u de liederen toegestuurd).

Erediensten december 2018
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

02 december
1e Advent

Gemeenschappelijke dienst
om 10.30 uur in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld
‘Groene dienst’

09 december
2e Advent

Ds. Lenie Vollebregt

Ds. Olivier Elseman

15 december
zaterdag

Mw. Sity Smedinga, 11.00 uur
Advents- en kerstviering ouderen +
cantorij

Zie Bergkerk

16 december
Ds. Martine Nijveld
3e Advent, Gaudete Heilig Avondmaal

Ds. Axel Wicke
Schrift en Tafel

23 december
4e Advent, Rorate

Ds. Olivier Elseman,
m.m.v. cantorij

Ds. Thomas Kraan

Passend bij deze groene dienst is dat we op zaterdag 1 december meedoen aan een
klokluidactie van Greenpeace: we luiden om 2 voor 12 ‘s middags de ‘noodklok
voor het klimaat’. Dit initiatief van Greenpeace heeft de steun van het landelijk
netwerk van Groene Kerken en van Kerk in Actie. Meerdere Groene Kerken,
maar ook andere kerken en geloofsgemeenschappen, doen mee.
Zaterdag 1 december is aan de vooravond van de internationale klimaatconferentie in Polen. De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en oogsten mislukken. Klimaatverandering is niet meer te ontkennen: de hoogste tijd om in actie
te komen. We doen aan deze actie mee met onze drie locaties!

24 december
Kerstavond

Ds. Martine Nijveld, 19.00 uur
Kerstviering voor jong en oud

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk

24 december
Kerstnacht

Zie Maranathakerk

Ds. Axel Wicke,
22.00 uur

25 december
1e Kerstdag

Ds. Axel Wicke

Ds. Martine Nijveld

30 december
Zondag na Kerst

Mw. Sity Smedinga

Ds. Axel Wicke

Advent en kerst met de kinderen

31 december
Oudjaarsavond

Ds. Martine Nijveld,
19.00 uur

Geen dienst

01 januari 2019
Nieuwjaarsdag

Geen dienst

Geen dienst

06 januari
Epifanie

Ds. Axel Wicke 10.00 uur Nieuwjaarwensen, 10.30 uur: aanvang dienst

Gemeenschappelijke dienst
om 10.00 uur in de Bergkerk

Klokluiden op 1 december

Op de 2e december start ook de adventstijd. De leiding van de kindernevendienst van Bergkerk en Maranathakerk heeft samen nagedacht over de invulling
van de kindernevendienst in deze tijd. We volgen de lijn van Kind op Zondag,
met als thema: ‘Geloof met me mee’. We lezen verhalen over meer en minder bekende bijbelfiguren, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven en te hopen.
We zijn ook bezig met de kerstviering voor jong en oud op de vroege kerstavond. Extra creativiteit en menskracht is altijd welkom: meld je bij
me.nijveld@ziggo.nl.

Vespers in de adventstijd
Op de woensdagen 5, 12 en 19 december zijn er adventsvespers in de Maranathakerk: een half uur van stilte, zingen, luisteren naar bijbellezing, bidden, muziek.
Van harte welkom. De vespers beginnen om 19.30 uur.

Kerstviering voor jong en oud Bergkerk

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

Oecumenisch leesrooster december Nieuwe boiler
02 december Zacharia 14:4-9; 1 Tessalonicenzen 3:9-13; Lucas 21:25-31
Maranathakerk
09 december Maleachi 3:1-4; Filippenzen 1:3-11; Lucas 3:1-6
16 december
23 december
24 december
25 december
30 december

Sefanja 3:14-20; Filippenzen 4:4-9; Lucas 3:7-18
Micha 5:1-4a(6); Hebreeën 10:5-10, Lucas 1:39-45
Jesaja 8:23b-9:7; Titus 2:11-14; Lucas 2:1-20 (Kerstnacht)
Jesaja 52:7-10; Hebreeën 1:1-12; Johannes 1:1-14
Jesaja 61:10-62:3; Galaten 3: 23-4:7; Lucas 2:33-40

Op maandagavond 24 december is om 19.00 uur de kerstviering voor jong en
oud. Dit keer in de Bergkerk. We maken in deze viering een reis langs de plekken
en figuren uit het kerstverhaal. Neem je rugzak mee. En ga mee op reis!

Zingend op weg naar Kerst

Kerstnachtviering Maranathakerk

Advent- en Kerstviering voor ouderen met thema Toekomst

Naast de kerstviering in de Bergkerk vieren wij in onze kerkgemeente de kerstnacht ook nog om 22 uur in een klassieke, feestelijke kerstnachtviering in de Maranathakerk. Kom genieten van de kerstboom, de feestelijke muziek, de als vanouds bekende liederen en de inspirerende woorden tijdens deze nacht, midden in
de winter en toch vol van licht!

Kerstmorgen
Op de 25e december vieren we in Bergkerk en Maranathakerk de kerstmorgendienst, met extra muziek, mooie liederen, kortom: feestelijke diensten!

Oudjaarsdienst
In de Bergkerk is op maandagavond 31 december een oudjaarsviering, om 19 uur.
Een sobere viering van terugzien en vooruitzien op de drempel van het nieuwe
jaar.

Z

aterdagmorgen 15 december om 11 uur wordt de jaarlijkse Advent- en
Kerstviering met lunch voor ouderen gehouden in de Bergkerk. Deze
Advent- en Kerstviering wordt gehouden voor alle oudere gemeenteleden van de wijkgemeente Den Haag West, de bewoners van Uitzicht en de oudere buurtbewoners. We luisteren naar het bekende kerstverhaal en zingen veel
bekende liederen. We zullen horen en zien dat de geboorte van Jezus veel heeft
gedaan met mensen van toen en nu.
Muzikale medewerking wordt verleend door de cantorij van de Bergkerk
o.l.v. Christi van der Hauw. Voorgangers zijn ds. Rein Algera, geestelijk verzorger
van Uitzicht en mw. Sity Smedinga, kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat.
Voor de lunch willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Wilt u zich opgeven door uw naam, adres en telefoonnummer op de inschrijflijst
te zetten die van 25 november tot en met 9 december in de Bergkerk en de Maranathakerk ligt? U kunt tot 10 december ook telefonisch opgeven bij Els Koetsier
(070-323 49 58)

Wie helpt een handje?
Dit feest kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zoeken we vrijwilligers die:
• willen helpen om bewoners van Uitzicht naar de kerk te begeleiden;
• tijdens de maaltijd aan tafel willen helpen;
• mensen met de auto willen halen en brengen;
• na afloop willen helpen opruimen en de kerkzaal weer inrichten.
We willen u vragen u op te geven via de lijsten die in de kerken liggen, en daar bij
aan te kruisen wat u zou willen doen.
Sity Smedinga

S

inds 1 november heeft de Maranathakerk een nieuwe, energiezuinige boiler. Vorig najaar is er
een Energie Quick Scan uitgevoerd
in de drie gebouwen van Den Haag
West. Eén van de adviezen was om de
oude boilers van Maranatha- en Bergkerk te vervangen. Hiermee kon op
een relatief eenvoudige manier energie
bespaard worden. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.
Onze waardering voor gemeentelid Henk Teutscher, die het uitzoekwerk, de aanschaf én de installatie
heeft uitgevoerd.
Werkgroep Groene Kerk Den Haag
West

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06-51 69 84 80
en Marieke Smits,
tel. 06-49 94 67 41
wijkkrantdhw@gmail.com
Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. 070-365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen,
tel. 06-44 91 63 62,
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl
Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl
Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)
Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.
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Liturgisch bloemstuk
Groene Kerk
p 2 december is er in de Ma‘Geloof in een nieuwe, groene aarde’

E

lke adventszondag wordt er een liturgisch bloemstuk opgemaakt in de
Bergkerk. Zondag 2 december is het 1e advent. Het thema is: ‘Geloof in
een nieuwe, groene aarde’. U ziet een groene stal, huis van ons allemaal
met daarboven de aarde uitgebeeld.
De 2e adventszondag staat in het teken van de doop. Johannes doopte met
water uit de rivier de Jordaan. Boven de stal symboliseren de drie druppels de
drie-eenheid en de blauwe bloemen het water van de doop.
Op zondag 16 december, de 3e advent, roept de profeet Sefanja ons op tot
vreugde en geloof in vrijheid. Het lijkt boven de stal wel een vuurwerk van vreugde. Iedereen krijgt hoop op uitzicht en bevrijding.
De 4e adventszondag heeft als thema ‘Ik geloof in dit Kind’, over de ontmoeting van Maria met Elisabeth. Het schilderij toont de ontmoeting van deze twee
mensen.
Op Kerstmorgen schijnt het Licht der wereld in de duisternis. Nieuw leven,
vreugde en hoop voor de nieuwe en mooie groene aarde!
Het bloemschikteam wenst u
een Gezegend Kerstfeest.
Gerdie, Toos en Anneloes

O

ranathakerk een gemeenschappelijke dienst met
als thema ‘Op weg naar een Groene
Kerst’. Groen in de zin van duurzaam,
houdbaar. En omdat eerlijk het langst
duurt, mag je bij groen ook denken
aan eerlijke handel en gerechtigheid.
Daarom zullen er na de dienst twee
stands aanwezig zijn (bij de koffie).
De éne stand van Amnesty International, voor meer gerechtigheid op deze
aarde. Er zijn veel kaarten en kaarsen
te koop en er kan een petitie voor een
gewetensgevangene ondertekend worden. De andere stand voor eerlijkere
handel, met verkoop van Fair Trade
producten als koffie, thee, honing,
chocolade, wijn en rijst. Tussen deze
stands zal de kist voor de voedselbank
geplaatst worden. Het is in de Bergkerk al een paar jaar een goede gewoonte om niet alleen iets voor jezelf
te kopen, maar direct ook iets te doneren aan de voedselbank.
Cees Kaas

Wijk info
Bergkerk

Wijkgemeente Den Haag West
Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur: ma, wo, do
10-11 uur en vr 14-15 uur
Vrij op: di, vrijdagochtend en za
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,
2565 XJ Den Haag
Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com
Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk
Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

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

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

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

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

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

Agenda december
Wo 5 10.30 u
Wo 5 13.30 u
Wo 5 19.30 u
Za 8
17 u
Wo 12 13.30 u
Wo 12 19.30 u
Vr 14
15 u
Vr 14
20 u
Za 15
11 u
Za 15
20 u
		
Zo 16
15 u
Wo 19
17 u
Wo 19 19.30 u
Wo 19
20 u
Do 20
20 u
Zo 23
17 u
Ma 24
19 u
Ma 24
22 u

Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Oefenen kerstverhaal, Bergkerk
Vesper, Maranathakerk
KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Oefenen kerstverhaal, Bergkerk
Vesper, Maranathakerk
Verhalencafé, Bethel
TeenTime, ’t Valkennest, Bethel
Ouderenkerstfeest, Bergkerk
Kerstconcert Warner Fokkens
m.m.v. Daphne Caffa, klarinet, Bergkerk
BethelMuziekMatinee, Bethel
KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Vesper, Maranathakerk
Kerstconcert, Bethel
De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Kerstmuziek m.m.v. De Byrds, Maranathakerk
Kerstviering voor jong en oud, Bergkerk
Kerstnachtdienst, 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
Fair Trade stand
iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
Med. 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
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) 352 14 78
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw
Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com
Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com
Bankrekeningnummers
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk (voor collectebonnen en
giften wijkwerk)

JURRIEN VAN DER HEIDE WONINGINRICHTING
EN PROJECTSTOFFERING

NL94 INGB 0009 6853 30
Stichting Steunfonds Maranathakerk

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

Leverancier van alle bekende merken tapijt, vinyl, laminaat,
gordijnen en vitrage.

NL52 INGB 0000 3125 88
Diaconie Maranathakerk

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

Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan.

NL92 INGB 0007 5801 75
Diaconie Bergkerk

die zelf adviseert en stoffeert.

NL39 TRIO 0786 8127 02
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

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

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

Kopij voor het
januari-nummer uiterlijk
op 3 december
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com

Graag tot ziens bij uw woningstoffeerder tevens projectstoffeerder,

