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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Wijkkrant Den Haag-West
Je woont nog steeds in mijn hart

Vrolijk markeert een lijn met wapperende folders en zilveren harten de entree 
van de Bergkerk. Het is een folder met de namen van de deelnemende Haagse 
Protestantse Kerken, die op vrijdag 2 november hun deuren openden voor een 
persoonlijke, intieme ceremonie. Allerzielen, een gedenkmoment, een moment 
voor mooie herinneringen aan een vervlogen samenzijn. Jammer dat de weinige 
passanten, die even hun pas inhielden om te lezen wat er op de folder staat, hun 
weg vervolgden en niet de kerk binnenkwamen. Jammer, omdat hen binnen een 
warm welkom wachtte met koffi  e, thee en een vriendelijk welkomstwoord van 
gastvrouwen, die onder leiding van Aaltje Visser zorgden voor een transformatie 
van de kerkzaal tot gedachtenisruimte. Een ieder die wel de trappen van de Berg-
kerk opging kon genieten van de zorgvuldig uitgezochte muzikale omlijsting 
van koor- en orgelklanken, verzorgd door emeritus-predikant ds. Elseman. Op 
het liturgisch centrum een bloemstuk, met opnieuw een het zilveren hart, mooi 
uitgelicht door de waxinelichtjes van herdenkende bezoekers. In de gedachte-
nishoek een opengeslagen boek, waarin namen van overleden gemeenteleden in 
sierlijke kalligrafi sche letters naam en datum van overlijden melden.

Aan het eind van de middag bleek dat alleen gemeenteleden van de Bergkerk 
de kerk hadden bezocht. Zij hebben naast de gezamenlijkheid van de wekelijkse 
gezamenlijke vieringen, hun persoonlijke refl ectiemoment gevonden op de dag 
dat wereldwijd dierbare overledenen worden herdacht, namelijk op Allerzielen.

Tot besluit de eerste dichtregels uit Sotto Voice van M. Vasalis zullen rouwen-
den herkennen, namelijk:

Zoveel soorten van verdriet,
Ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
Maar het afgesneden zijn.

Edwine Muller

Gedenken deden we ook, zoals gebruikelijk in de gedachtenisdiensten in Bergkerk en Maranathakerk op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar op  november.

Afscheid als ambtsdrager, 
maar stilzitten is geen optie

Na 16 jaar diaconaat verlaat 
Willem-Jan Huijssoon het 
ambt, genoeg reden voor 

een terugblik en overzicht van activi-
teiten. Toen hij in 1995 verhuisde van 
Enkhuizen naar Den Haag vond hij 
in de Opstandingskerk een kerk die 
bij hem paste. Al na enkele jaren werd 
hij er wijkdiaken. Na de fusie met de 
Pauluskerk ontstond een gemêleerde 
gemeente. De Opstandingskerk werd 
herbenoemd en heette voortaan Berg-
kerk. 

Na twee termijnen diaken te zijn 
geweest was er even een rustperio-
de, daar kwam echter in 2010 alweer 
een einde aan toen hij gevraagd werd 
om opnieuw diaken te worden met 
als opdracht: vertegenwoordiger van 
Bergkerk en Bethelkapel in de Alge-
mene Kerkenraad. Op dat moment 
brak ook een periode aan waarin 
over Herstructurering moest worden 
nagedacht. Een ingrijpende opera-
tie. Inmiddels was hij ook lid van het 
Moderamen van de AK geworden en 
vanaf 2016 scriba van de AK. De Her-
structurering resulteerde uiteindelijk 
in het moeilijke maar fi nancieel nood-
zakelijke besluit om acht gebouwen te 
sluiten en de predikantenformatie te 
halveren. Dit werd tevens het start-
punt van het toegroeien naar de Wijk-
gemeente Den Haag West. 

Willem-Jan heeft  als werkgroeplid 
meegedacht over het visiedocument 
‘Huis van God, thuis voor mensen’ 
waarin aanbevelingen staan voor Pas-
toraat, Diaconaat, Vieringen en Jeugd. 
Levendig is de herinnering aan de bij-
eenkomsten in de Kwartel, waar de 
laatste hand werd gelegd aan het docu-
ment. Het afgelopen jaar maakte het 
Moderamen van het de AK een ron-
de langs alle wijken. Het heeft  diepe 
indruk op hem gemaakt.  “Wat is het 

prachtig dat al deze wijken zich in de 
volle breedte van de PKN onderdeel 
voelen van de protestantse Kerken in 
Den Haag”. 

Mijn vraag wat hij zal gaan missen 
na zijn afscheid pareert hij met een be-
slist: “Ik ga niet missen, dat ik heel veel 
avonden op pad was naast een drukke 
baan”.

Er blijft  echter nog heel veel wat 
hij blijft  doen in de komende tijd, zo-
als het beheer van de Diaconiereke-
ning. Daarmee worden onder andere 
het Jeugdwerk en de wijkbus betaald. 
Aan de wereldwinkelverkoop blijft  hij 
ook zijn bijdrage leveren. Tenslotte 
eindigt dit interview met een bood-
schap en eigenlijk ook een opdracht. 
“We mogen blij zijn met de vele mooie 
en goede dingen, die in en uit naam 
van de kerk gebeuren. We mogen blij 
zijn dat de mensen in onze gemeente 
naar elkaar omzien en hoe Stek na-
mens ons allen actief is in Den Haag. 
Laten wij dit alles blijven koesteren!” 
aldus Willem-Jan.

Edwine Muller

Doorlopende kerkdienst in het 
Kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober is er een 
doorlopende kerkdienst aan de 
gang in Den Haag, in buurt-en-

kerkhuis Bethel voor de Armeense fa-
milie Tamrazyan. En deze dienst kan 
elke hulp gebruiken.

Die doorlopende dienst - inmid-
dels wereldnieuws - 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 pauzemoment waardoor de familie even rust krijgt en 
de politiek uitgenodigd wordt om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en 
haar broertje en zusje en over het eff ect van het kinderpardon, wat nu aan min-
der dan 5% van de kinderen toegekend wordt.

Terwijl ik deze woorden (op 3 december) schrijf, is niet te voorspellen of het 
kerkasiel nog steeds gaande is, terwijl u deze woorden leest, maar voor het geval 
van wel, doe ik graag deze oproep: Wilt u helpen om de kerkdienst en het ker-
kasiel te laten doorlopen? Dan zijn dit verschillende mogelijkheden:
1.  Kom langs - Je bent dag en nacht welkom in Bethel, Th omas Schwenc-

kestraat 30 in Den Haag. Je hoeft  niet gelovig te zijn om de familie te steunen 
en je valt zeker niet in een zware donderpreek. Vooral nachtuilen en vroege 
vogels zijn welkom en nodig.

2. Adopteer een dag(deel) - Ontferm je met je huisgenoten, koor, vrienden-
groep over een dagdeel en zorg ervoor dat er altijd minstens twee van jullie 
aanwezig zijn.

3. Wees voorganger - Ben je voorganger of durf je het als ‘leek’ aan om een uur 
lang deze estafettedienst vorm te geven? Meld je via kerkasiel@stekdenhaag.
nl en je krijgt de link naar ons rooster.

4. Help met boodschappen, koken, etc. - Kom langs of mail naar kerkasiel@
stekdenhaag.nl en bied je diensten aan.

5. Help het bericht te verspreiden - Praat over het kerkasiel, nodig vrienden 
en familie uit om naar Bethel te komen, deel de berichten via twitter (#ker-
kasielBethel, #kerkasiel, #kinderpardon), Facebook. Alle beetjes helpen.

6. Gift en kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten 
name van Stek te Den Haag, onder vermelding van ‘Kerkasiel’. Of in de col-
lectebus gedaan worden in Bethel.
Hartelijk dank! Uw wijkpredikant, ds. Axel Wicke

Tafel van Hoop 
met thema 
“Is dit alles?”

Om ons jaarthema ‘Later is 
al lang begonnen’ vorm te 
geven, organiseren wij o.a. 

‘Tafels van Hoop’. Tafels van Hoop 
zijn oefeningen in delen. Aan deze ta-
fel gaan mensen samen lekker eten en 
met elkaar in gesprek over wat hen be-
zighoudt én wat hoop geeft !

Deze Tafel van Hoop heeft  als the-
ma: “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 benau-
wen. Is dit het nu (huisje, boompje, 
beestje)? Over vastzitten en opnieuw 
beginnen. Niet alleen relevant voor 
mensen die midden in een midlifecri-
sis zitten…

Deze Tafel van Hoop zal plaats-
vinden op vrijdag 18 januari, vanaf 18 
uur in de Maranathakerk. Van harte 
uitgenodigd, opgave graag voor 11 ja-
nuari bij ds. Axel Wicke of ds. Mar-
tine Nijveld.
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De toekomst is al gaande
(lied 605) 

De toekomst is al gaande, 
Lokt ondanks tegenstand
Ons weg uit het bestaande
Naar eens te vinden land. 

De toekomst is al gaande, 
Schept doorgang door de vloed, 
Dwars door het ongebaande
Een pad dat voorgaan doet. 

De toekomst is al gaande, 
Een bron in de woestijn
Zingt tegen het vergaan in: 
De dood zal niet meer zijn. 

De toekomst is al gaande, 
Verborgen en gezien, 
Een stem die te verstaan is, 
Een God die draagt en dient. 

De toekomst houdt ons gaande, 
Voert ondanks tegenstand
Ons uit het doods bestaande
Naar nieuw bewoonbaar land. 

Dit vind ik een prachtig lied dat speciaal in verband met ons 
jaarthema ‘Later is al lang begonnen’ geschreven zou kunnen 
zijn.

Er is een toekomst die ons weglokt uit het bestaande, waar we 
aan gehecht zijn en waar we met moeite afstand van kunnen 
nemen. Zeker als wij het goed hebben zijn we niet geneigd om 
ons op een andere toekomst te richten, waar we radicaal reke-
ning houden met het milieu en naaste zijn van mensen die het 
minder getroffen hebben in het leven: de weduwe, de wees, de 
arme, de mens met een beperking, de vluchteling. Kunnen we 
dan verleid worden tot een toekomst waar we volop rekening 
houden met het milieu en ons leven en onze gaven en rijkdom-
men met mensen te delen die het minder getroffen hebben in 
het leven? 

De gebaande wegen kennen we, die horen bij de macht van de 
gewoonte, het doods bestaande, het doodlopende, vergaande. 
Durven we het ongemak en de onzekerheid van het ongebaan-
de aan? Durven we daarbij ons toe te vertrouwen aan de God 
wiens stem ons heeft weggeroepen en die ons op deze onge-
baande wegen draagt en dient? 

Als Gods toekomst als een bron vat op ons krijgt, staan we op, 
komen en blijven en we in beweging, komen we voluit tot le-
ven en ontstaat er nieuw, bewoonbaar land, voor ons, voor de 
schepping en voor wie wij naaste zijn. 

Een mooiere toekomst kan ik me niet indenken. Ik ga ervoor.  
U ook? 

Klaas Bruins

Concert en dansoptreden 
voor Vluchtelingen op Lesbos

Op zaterdag 26 
januari om  
15 uur is er 

in buurt-en-kerk-
huis Bethel een be-
nefietoptreden voor 
‘Connect by music’ door dansgroep 
Nipah, orkest Bobander en duo 
Roma, met muziek en dans uit ver-
schillende landen.

In februari gaat Jorina van Bergen - 
lid van Gemeente Haag West en ac-
cordeoniste/zangeres van Bobander 
- twee weken werken met vluchtelin-
gen en muziek op het eiland Lesbos 
en met dit concert hoopt ze geld in te 
zamelen voor bijvoorbeeld extra aan-

schaf van instrumenten.
We hopen op een grote opkomst 

ter verhoging van de sfeer en natuur-
lijk op een mooi bedrag voor ‘Connect 
by music’. Komt allen! Voor meer in-
formatie, zie: 

www.connectbymusic.com 

Leeskring: Uit je hoofd stappen 
‘Ik ervaar dus ik ben’

De moderne wereld begon met ‘Ik denk dus ik 
ben’ (Descartes). Rationeel denken is onze sterke 
kant. De keerzijde is dat we vaak ‘in ons hoofd’ 

blijven hangen en de gevoelskant en het lichamelijk be-
wustzijn van ervaringen vergeten. Een compleet mens be-
staat uit hoofd (denken), hart (voelen) en handen (hande-
len). In zijn boek ‘De kunst van het controleverlies’ (Ten 
Have 2017) onderzoekt Jules Evans de merkwaardige be-
hoefte in onze samenleving aan ‘extatische ervaring’. Hij 
typeert dat als de oerbehoefte om het ‘uit je hoofd’ te stap-
pen. Ek-stase betekent letterlijk uit-stappen. Onbewust gaan mensen op zoek 
naar ervaringen die hen bevrijden van het smalle perspectief van het ‘ego cogito’. 
Evans is filosoof en journalist en bezoekt verschillende groepen die streven naar 
een levenswijze die je zou kunnen omschrijven als ‘Ik ervaar dus ik ben’. Hij velt 
geen oordeel, maar onderzoekt en constateert gevaren maar ook uitdagingen en 
kansen. De gespreksleiders van beide kringen zijn ds. Karl van Klaveren (Hout-
rustkerk) en ds. Axel Wicke (wijkgemeente PGG Den Haag West).
1 en 6 februari – Van hoofd naar hart; extatische religie (p. 9-82)
1 en 6 maart – Transcendentie in kunst en muziek (p. 83-134)
3 en 5 april – Psychedelische ervaring tegenover meditatie (p. 135-187)
1 en 3 mei – De kick van seks en oorlog (p. 188-243)
5 en 7 juni – God ervaren in de natuur tegenover menselijk ingrijpen in de natuur 

(p. 244-294)
Datum en tijd: 
middagkring Houtrustkerk, woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 

5 juni om 15 uur; 
avondkring buurt-en-kerkhuis Bethel, vrijdagen 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 

mei en 7 juni om om 20 uur.
Toegang: bijdrage aan koffie en thee
Informatie: ds. Axel Wicke (070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl) of ds. Karl 

van Klaveren (06-11 04 19 92)

Jeugdwerk 

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

Op donderdag 17 januari trek-
ken wij voor het eerst in het 
nieuwe jaar weer de kroeg 

in voor de Vrome Freule. Om op het 
nieuwe jaar te proosten, over (bijvoor-
beeld) goede voornemens te kletsen of, 
voor wie wil, ‘de’ kerk, een predikant 
en anderen in een gezellige sfeer, bij 
een drankje en een hapje te ontmoe-
ten. Noch de gespreksonderwerpen 
noch de -deelnemers liggen van tevo-
ren vast, vaak schuiven ook mensen 
van de bar spontaan aan of worden 
door bezoekers van de straat geplukt. 
Maar waar het ook om gaat: het is al-
tijd gezellig en de eerste ronde betaalt 
de kerk.

Donderdag 17 januari vanaf ca. 
20 uur in eetcafé De Freule, Fahren-
heitstraat 558 (tegenover de HEMA), 
van harte welkom en neem graag een 
vriend(in) of kennis mee!

ds. Axel Wicke

Kindernevendiensten  
en advent

De kindernevendienstleiding gaat tij-
dens de adventzondagen met de kinde-
ren aan de slag met het thema: ‘Geloof 
met me mee’. De zondagen krijgen een 
eigen onderwerp mee. Dat zijn: Ik ge-
loof in een nieuwe aarde, - in een nieuw 
begin, - in vrijheid, - in dit kind en met 
Kerst: ‘Ik geloof in het licht’.

Daarbij horen verhalen en knutsel-
werkjes.

KidsTime middagen
Herfst-KidsTime-middag
Op woens dag 17 oktober gingen de kin-
deren eerst op zoek naar herfstbladeren 
in allerlei kleuren. Met deze bladeren 
versierden de kinderen een fotolijstje 
en kregen hun eigen foto in het lijstje. 
Daarna aten we macaroni en een ijsje 
toe.

Duurzaam huis bouwen
Tijdens de KidsTime-middag op 3 no-
vember speelden de kinderen het huis-
bouw-spel. Daarbij werd een mix van 
Ganzenbord en Monopoly gespeeld. 
De kinderen moesten allerlei onderde-
len van een duurzaam huis verzame-
len, zoals zonnepanelen, windmolen, 
ramen met dubbel glas. En natuurlijk 
alle muren, het dak en de tuin. Dat 
alles werd samengevoegd tot één huis. 
De één nog mooier dan de ander. Veel 
tijd om te eten was er niet; daarom 
zorgde de leiding tussen het knutselen 

door voor tosti’s, tomaatjes, komkom-
mer en fruit toe.
Oud Hollandse spelletjes
Woensdag 14 november deden de kin-
deren tijdens de KidsTime-middag 
allerlei oud Hollandse spelletjes. Van 
koekhappen en snoepduiken tot sjoe-
len en ganzenbord.

We aten ook oer-Hollands: aard-
appelen, broccoli en boontjes met 
worst en vla en yoghurt toe. 

 
Na de zomervakantie is ook Kids-

Time club van start gegaan met 
mooie knutselwerkjes en af toe een 
spelavond. Soms is er één kind en 
soms zijn er acht. Het is een enthousi-
ast groepje kinderen.

 
Op 12 oktober zijn ook de TeenTime 
avonden weer begonnen. Een groep 
van gemiddeld 12 tieners maakt onge-
veer eens per drie weken ’t Valkennest 
onveilig. Veel gelach, herrie, gezellig-
heid en hangen op de bank. Maar er 
wordt wel elke keer een activiteit ge-
daan! Ze houden met elkaar contact 
via een WhatsApp groep en dat werkt 
goed.

Nelleke van Kooij

Verhalencafé: 
“Dat ik mijn auto weg moest 
doen, dat was erg”

Verhalen over het oud-worden

Ons jaarthema is ‘Later is al lang be-
gonnen’, over de toekomst zal het dus 
gaan. Dat beslaat ook de individuele, 
persoonlijke toekomst van ons alle-
maal, en die draait (hopelijk) om oud 
worden. Dat ouderdom heeft uiter-
aard de meest uiteenlopende kanten 
en ook daar passen verhalen bij! Daar-
om staan wij in het Verhalencafé van 
11 januari (heel ruim) stil bij de vreug-
de over (achter)kleinkinderen, bij veel 
tijd en rust hebben, maar ook bij een 
kleiner wordend leven met steeds min-
der mogelijkheden en meer gebreken. 
Deelnemers kunnen daarover verha-
len uit hun leven vertellen. Kort of 
wat langer, vermakelijk of diepzinnig, 
meesterlijk of eenvoudig verteld, dat 
maakt niet uit. Neem graag een foto of 
voorwerp mee - en wie alleen wil luis-
teren is natuurlijk ook van harte wel-
kom! Voor koffie, thee en gezelligheid 
is gezorgd.

ds. Axel Wicke

De redactie wenst u 
een voorspoedig 2019
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Erediensten januari 2019
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

01 januari
8e Kerstdag
Naamgeving

Geen dienst Geen dienst

06 januari
Epifanie
Doop van de Heer

Ds. Axel Wicke 
Nieuwjaarwensen v.a. 10.00 uur 
aanvang dienst: 10.30 uur

Gemeenschappelijke dienst
om 10.00 uur in de Bergkerk

13 januari
1e na Epifanie

Ds. Lenie Vollebregt Ds. Martine Nijveld
Schrift en Tafel

20 januari
2e na Epifanie

Dr. Duncan Wielzen en ds. Axel 
Wicke: Oecumenische dienst met de 
Titus Bransma Parochie in de 
H. Familiekerk met cantorijen; aan-
vang: 10.30 uur

Ds. Martine Nijveld en
Zr. Christine Welschen: 
Oecumenische dienst van het
Oecumenisch Beraad Duinoord

27 januari
3e na Epifanie

Ds. Olivier Elseman Ds. Axel Wicke,
cantatedienst

03 februari
4e na Epifanie

Gemeenschappelijke dienst om
10.30 uur in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld
Schrift en Tafel, m.m.v. cantorij

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

Oecumenisch leesrooster januari 2019
01 januari Oecumenisch: Numeri 6:22-27; Handelingen 4:8-12; Lucas 2:21
06 januari Oecumenisch: Jesaja 60:1-6; Efeziërs 3:1-12; Matteüs 2:1-12
13 januari Oecumenisch: Jesaja 40:1-11; Titus 3:4 -7; Lucas 3:15-16, 21-22
20 januari Oecumenisch: Jesaja 62:1-5; 1 Korintiërs 12:1-11; Johannes 1:29-2:1-11 Alternatief: Ester 2:1-17
27 januari Oecumenisch: Jesaja 61:1-9; 1 Korintiërs 12:12-27 ; Lucas 4:14-21 Alternatief: Ester 3

WIJ HEBBEN EEN 
BAAN VOOR JE 

www.werkenbijhetlegerdesheils.nl

woonbegeleiders | pedagogisch medewerkers |  
gedragswetenschappers |  gezinscoaches | 

jeugdbeschermers | verpleegkundigen 

Bij de diensten
Oudjaarsdienst – op de drempel
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.

Zondag  januari - nieuwjaarswensen en toasten
Het is al bijna een traditie aan het worden: voorafgaand aan onze eerste dienst in 
2019, die wij op zondag 6 januari gezamenlijk in de Bergkerk zullen gaan vieren, 
zullen wij vanaf 10 uur op het nieuwe jaar toasten en elkaar heel veel goeds en 
alle zegen toewensen. De dienst zelf begint dan om 10.30 uur, van harte welkom!

Zondag  januari - nieuwe elementen in de eredienst 
In de Maranathakerk zijn we gaande met kleine veranderingen in de liturgie. 
We wisselen de vaste lofzang na de lezingen (‘U komt de lof toe’) af met een an-
dere lofzang, namelijk met lied 339d (‘Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de 
voeten; een vergezicht een weg te gaan.’). Deze lofzang komt uit het ordinarium 
(dan hebben we het over de vaste onderdelen van de liturgie) van Andries Go-
vaart en Christiaan Winter. We ontmoeten daar een weer eens andere manier 
van zeggen en van zingen. In diensten van Schrift  & Tafel gaan we de komende 
tijd ook het ‘kyrie & gloria’ en het ‘heilig’ zingen van Govaart en Winter. Het zal 
soms even wennen zijn. Maar ik merkte bij het terugluisteren van een viering dat 
de nieuwe lofzang al heel mooi klinkt en als vanzelf gaat! Andere kleine veran-
deringen zijn dat we het Amen na de slotzegen tegenwoordig zingen. En dat we 
variëren met de woorden die we als gemeente zeggen bij de voorbeden. Met als 
doel onze betrokkenheid bij de gebeden te versterken en de verschillende tijden 
van het jaar (feesten en voorbereidingstijden) te markeren. 

Zondag  januari - week van gebed voor de eenheid
Zondag 20 januari zijn er in Den Haag-West oecumenische vieringen in het ka-
der van de week van gebed voor de eenheid. U bent van harte welkom bij deze 
vieringen. De Raad van Kerken draagt dit jaar als thema aan: Recht voor ogen 
(bij Deuteronomium 16, vers 11-20: Zoek het recht en niets dan het recht).

In de Maranathakerk vieren we samen met de kerken van Oecumenisch Be-
raad Duinoord. Ds. Christine Welschen (van de Evangelische Broedergemeen-
te) en ds. Martine Nijveld gaan voor.

En in de H. Familiekerk vieren we op deze zondag in verbondenheid met de 
parochie. Ds. Axel Wicke en pastor Duncan Wielzen zijn de voorgangers. Aan 
deze dienst werkt ook de cantorij mee.

Zondag  februari - samen aan tafel
Zondag 3 februari vieren we samen als wijkgemeente Den Haag-West in de Ma-
ranathakerk. Dit zal een dienst van Schrift  en Tafel zijn. Voorzangers voor het 
kyrie en gloria (zie boven) komen op deze dag uit beide kerken.

‘Boek & bar’ op zaterdag 30 maart 
en inleverdagen voor de bazaar

Het aanbod van boeken is kort na de bazaar al weer zo groot, dat we be-
sloten hebben in het voorjaar een extra boekenmarkt te houden: op za-
terdag 30 maart gedurende enkele uren rondom lunchtijd. Daarbij zal 

dan ook de bar open zijn voor hapjes en drankjes. Dit feest heet dan ook ‘Boek 
& bar’. Om deze reden zijn de eerste twee inleverochtenden het komend jaar 
op zaterdag 26 januari en zaterdag 9 maart, 10-12 uur in de Maranathakerk. Er 
wordt gewerkt aan een plan om extra boeken-inlevermogelijkheden te realiseren 
op beide locaties. 

Carolien Gijsbers, namens de bazaarcommissie

Van de redactie

De Wijkkrant is een krant van en dóór de wijkgemeente. U wordt er uit-
gebreid door geïnformeerd over wat er in de gemeente speelt. Als re-
dactie hadden we in 2018 aan artikelen en berichten geen gebrek. Dat 

betekent dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van dit medium. Wilt u ook 
eens iets delen met de wijkgemeente? Korte berichtjes plaatsen we meestal. Voor 
grote artikelen horen we graag een maand van tevoren wat het idee is. Foto’s zijn 
ook welkom. In onderstaand overzicht kunt u zien wat de inleverdata zijn voor 
kopij in het komende jaar. Graag ontvangen wij de kopij vóór of uiterlijk aan het 
eind van de genoemde maandagen. Uiterste inleverdata kopij in 2019 voor editie:

Februari 7 januari
Maart 4 februari
April 11 maart
Mei/Juni 8 april
Juli/Aug 10 juni
September 12 augustus
Oktober 9 september
November 7 oktober
December 11 november

In januari en september wordt het activiteitenprogramma voor respectievelijk 
het voorjaar en najaar bijgevoegd. Hopende op ook weer een goede samenwer-
king in 2019!

Marieke Smits en Marinus van Kooij

Permanente educatie 
ds. Martine Nijveld
In het kader van de permanente educatie voor predikanten ben ik van 2 - 4 janu-
ari afwezig. Ik doe dan opnieuw een cursus van de Stichting Contextueel Pasto-
raat. Voor vervanging wijst het antwoordapparaat u de weg!

ds. Martine Nijveld

Gemeentereis naar de Deutsche 
Evangelische Kirchentag

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, zullen wij als Protestantse Wijkge-
meente Den Haag-West een afvaardiging naar de Kirchentag in Dort-
mund sturen, onder leiding van ondergetekende en ds. Martine Nijveld 

(voor meer informatie zie het activiteitenprogramma of op www.kirchentag.de). 
De allereerste stap richting deelname aan deze reis is voor alle geïnteresseer-

den de informatiebijeenkomst op zondag 3 februari om 12 uur, aansluitend aan 
de dienst in de Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, waar je jezelf ook defi -
nitief voor deze reis op kunt geven. Mocht je daaraan niet deel kunnen nemen, 
geen probleem, geef je dan wel a.j.b. defi nitief voor zondag 10 februari via onder-
tekende op (070 - 331 64 32, axel@betheldenhaag.nl).

ds. Axel Wicke

Gescheiden 
inzameling van 
start

Afgelopen jaar heeft  de Werk-
groep Groen Kerk een 
crowdfunding-actie georga-

niseerd om gescheiden afvalinzame-
ling mogelijk te maken. De opbrengst 
heeft  ons positief verrast! Dank alle 
gulle gevers.

Zoals in de Groene Dienst van 
2 december al is verteld, zijn nu de 
eerste bakken op proef geplaatst in 
de Maranathakerk. Koster Marianne 
van Duyvenvoorde en werkgroeplid 
Govert Lakerveld volgen dit experi-
ment zorgvuldig. Na twee maanden 
kijken ze of en wat er beter moet. Op 
basis daarvan gaan ze de bakken bre-
der inzetten, ook in de Bergkerk.
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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.
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

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 
februari-nummer uiterlijk 
op 7 januari 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda januari 
Wo 9  10.30 u  Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 9  17 u  Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Vr 11  15 u  Verhalencafé, Bethel
Za 12  17 u  KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Zo 13  11.30 u  Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Do 17  20 u  De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 18  18 u  Tafel van Hoop, Maranathakerk
Zo 20  15 u  BethelMuziekMatinee, Marrit van der Weij (vleugel) 

en Irma Kort (hobo)
Wo 23  17 u  KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Za 26  15 u  Benefietconcert Connect by music, Bethel
Wo 30  20 u  Lezing Alain Verheij, Maranathakerk
Do 31  13.30 u  Voorlichtingsbijeenkomst babbeltrucs, 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
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

Bergkerk
Fair Trade stand iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
Oefenen Cantorij iedere woensdagavond, 19 - 20 uur
 (niet in vakanties)

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie   10-12 u  elke eerste wo van de maand  

met levende muziek.
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

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

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

Criminaliteit aan je voordeur!

Het gebeurde in 2017 in de Thomas Schwenckestraat en omgeving dat 
verschillende ouderen slachtoffer werden van vriendelijke mannen en 
vrouwen met een babbeltruc. Zoiets wilt u niet meemaken. Hoe kunt u 

dat voorkomen? Ga daarvoor op donderdag 31 januari 2019 naar buurt-en-kerk-
huis Bethel, waar een voorlichtingsbijeenkomst over babbeltrucs plaatsvindt. 
Voorlichting in de vorm van interactief theater houdt u als deelnemers een spie-
gel voor, nodigt uit tot discussie en maakt knelpunten zichtbaar. Als deelnemer 
bent u actief betrokken bij het aandragen van oplossingen en ander gedrag. Actie 
en reactie! Er is plek voor 30 personen en daarom is aanmelden verplicht! Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Inloop vanaf 13.30 uur, duur 14 - 16 uur

Aanmelden: 070-318 16 56 of k.bruins@stekdenhaag.nl

BethelMuziekMatinee

Ook vorig jaar traden zij bij ons in januari op: Marrit van der Weij (vleugel) 
en Irma Kort (hobo); een terecht druk bezochte Bethel- MuziekMati-
nee was het. Marrit van der Weij speelt door haar zelf gecomponeerde 

muziek en kan ook heel goed improviseren. Het samenspel met Irma Kort, die 
deel uitmaakt van het Nederlands Blazersensemble, is ook prachtig. Op zondag 
20 januari om 15 uur krijgen we de kans om opnieuw van muziek en improvisaties 
van Marrit en van klassieke muziek voor piano en hobo te genieten. Vanaf 16 uur 
staat vervolgens ‘contacten’ op het programma, want de BethelMuziekMatinee 
wil ook ruimte bieden voor contacten tussen mensen uit de buurt. 

De locatie is afhankelijk van het kerkasiel. Als de doorlopende kerkdienst in 
Bethel nog gaande is, zal de BethelMuziekMatinee in de Bergkerk plaatsvinden. 
Hou dat in de gaten! 

Klaas Bruins

Inpakken 
met muisjes

Op vrijdag 7 december pakten 
een aantal bezoekdames in 
de Bergkerk de Kerstatten-

ties voor ouderen in. 
De verrassing was groot toen ze 

door mij werden getrakteerd op be-
schuit met muisjes vanwege het heug-
lijke feit dat onze dochter Marieke, 
redactrice van de Wijkkrant, op don-
derdag 6 december is bevallen van een 
dochtertje. Ze heet Linde. 

Dat maakt Joost en mij voor het 
eerst trotse grootouders. Moeder en 
kind maken het goed.

Ria Smits

Marieke en Remi met dochter Linde.


