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Uit de kerkenraad

Op de kerkenraadsvergaderingen in november en december hebben we 
met elkaar verder gesproken over de toekomst van wijkgemeente Den 
Haag-West. De tijdelijke extra formatie − 0,5 ft e van Sity en 0,3 ft e van 

Martine − gaat verdwijnen. Per december 2019 eindigen de werkzaamheden van 
Sity en in juni 2020 wordt de formatie van Martine teruggebracht van 0,8 ft e 
naar 0,5 ft e.

We hebben gesproken over de invulling van de preekroosters, de pastorale 
zorg, diverse scenario’s van gezamenlijke kerkgang, alternatieve mogelijkheden, 
fi nanciële aspecten. Geen eenvoudige materie bleek het. Er waren onder de ker-
kenraadsleden grote verschillen van inzicht in mogelijke oplossingen. De inzich-
ten liepen zodanig uiteen dat we ervoor hebben gekozen ons te laten coachen door 
een externe procesbegeleider. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt. 1 Kon 8:57.

Jan Kouwenberg, scriba

Kerstviering met echte baby

Ook de afgelopen Kerstavond 
werd er door een lint van 
theelichtjes in glazen potten 

bezoekers naar de Bergkerk geleid. Er 
was een liturgie en er werden Kerstlie-
deren gezongen onder begeleiding van 
Gert Jan. Toch was de Kerstviering dit 
jaar anders dan in andere jaren.

Het begon al met een andere op-
stelling van de stoelen: links een vak 
en rechts een vak. Vervolgens werd een 
ieder welkom geheten door Karen in 
plaats van door de dominee; die bleek 
ziek te zijn. Na het aansteken van de 
kaarsen en de voordracht van een ge-
dicht door Sinne, werden de in de 
kerk aanwezige kinderen naar voren 
geroepen en gingen zij met Lizette op 
reis langs de bekende plekken uit het 
Kerstverhaal. Tijdens de reis vertelde 
Lizette het verhaal. Zo kwamen ze bij 
het huis van Jozef en Maria in Naza-
reth. Maria bleek in verwachting en 
was samen met Jozef bezig hun kof-
fers te pakken. De kinderen mochten 
meehelpen. Jozef en Maria gingen 
naar Bethlehem en werden daar, net 
als alle kinderen, ingeschreven door 
de Romeinen. Bij de herberg aangeko-
men, bleek daar voor hen geen plaats 

te zijn, maar gelukkig wel in de stal. 
Daar liet het reisgezelschap Jozef en 
Maria achter, zodat Maria in alle rust 
kon bevallen. Na de stal reisden de 
kinderen naar de herders in het veld 

en daar verschenen, in een helder licht, 
de engelen. De reis ging vervolgens 
via een boze koning Herodes terug 
de stal. Onderweg sloten de wijzen uit 
het oosten zich met geschenken bij het 
reisgezelschap aan. Aangekomen bij 
de stal in Bethlehem ontdekten we 
dat inmiddels het koningskind was 
geboren. Groot was de verbazing dat 
het dit jaar geen pop maar een echte 
baby bleek te zijn. ‘Maria’s’ twee we-
ken oude dochtertje speelde haar rol 
voortreff elijk.

Marinus van Kooij

Kerkasiel

Op het moment van schrijven, 
7 januari, is het kerkasiel nog 
volop gaande. Ik spreek de 

hoop uit dat als u dit stukje leest het 
kerkasiel gestopt is, omdat de politiek 
zich heeft  ontfermd over dit gezin en 
vele andere gezinnen!

We zien regelmatig gemeentele-
den in de doorlopende kerkdienst 
zitten. In onze voorbeden noemen 
we het gezin Tamrazyan en al de an-
dere asielzoekers die al zo lang op ant-
woord wachten. We bidden voor een 
rechtvaardige samenleving. In het log-
boek dat in het kerkasiel ligt is te lezen 
wat dit kerkasiel en deze doorlopende 
kerkdienst met mensen doet of gedaan 
heeft , zowel instemmend als twijfe-
lend, vragend.

In het begin van het kerkasiel 
schreef Axel: dit kerkasiel zal ook ons 
als gemeente raken. Wij zijn benieuwd 
wat het kerkasiel met u doet of gedaan 
heeft  en willen u vragen om dat op te 
schrijven. Hoe heeft  u de diensten in 
het kerk asiel ervaren, of wat doet het 
met u dat in een van onze gebouwen 
een gezin beschermd wordt, of wat 
doet het met u dat we als kerk ons 
inzetten voor dit gezin en dat we het 
kinderpardon opnieuw onder de aan-
dacht brengen van de politiek?

Wilt u uw reacties naar mij sturen, 
dan maak ik daar een compilatie van 
voor de volgende Wijkkrant.
 sitysmedinga@gmail.com 
of 06-37 35 07 51.

Sity Smedinga, ook namens Klaas 
Bruins en ds. Axel Wicke

Gift bazaar aan jongerenproject
De laatste kans op een 
normaal bestaan
Uit de bazaaropbrengst van de Maranathakerk is duizend euro 
geschonken aan een sociaal project in Den Haag: ‘Sleutelen met jon-
geren’. Het geld bleek zeer welkom, zo bleek bij een bezoek.

Plaats van handeling: een opgeknapt, groot garagecomplex op de Binck-
horst. Gastvrije ontvangst. Het is net koffi  epauze. Er wordt ook gegeten. 
Djela en haar man Dennis vertellen wat ze hier doen. Ze initieerden dit 

project veertien jaar geleden. Als je hen hoort praten, weet je onmiddellijk: dit 
zijn natuurtalenten. Geen hoogopgeleide gedragswetenschappers, welnee, een 
hands-on-mentaliteit en… gevoel, heel veel gevoel en affi  niteit met de doelgroep.

Djela hield voor ons een vlammend betoog – indrukwekkend! – over de 
doelgroep en de achterliggende problematiek. In het kort: ‘Sleutelen met jon-
geren’ geeft  jongeren die al zijn opgegeven nog een laatste kans, een kans op een 
normaal bestaan. 

Afscheid 
Willem-Jan Huijssoon

Met een hart zwaar en vol 
dankbaarheid hebben wij 
in de gezamenlijke dienst 

op 6 januari Willem-Jan Huijssoon 
uit zijn ambt van diaken ontheven. 
Sinds 2010 was hij met dit ambt de 
vertegenwoordiger van onze kerkge-
meente in de Algemene Kerkenraad, 
waar hij ook zitting kreeg in het da-
gelijkse bestuur en de laatste twee jaar 
zelfs scriba van dit moderamen was. 
Op deze manier heeft  hij de herstruc-
turering van de Protestantse Kerk ’s 
Gravenhage en haar gevolgen mede vormgegeven en in goede banen geleid.

Na twee ambtsperiodes vond hij de tijd rijp om weer wat meer rust en tijd 
voor zichzelf te hebben, al blijft  hij aan onze gemeente verbonden en er ook zeer 
actief in. Dankbaar voor al zijn tijd en inzet wensen wij Willem-Jan zegen en 
alles goeds toe voor de toekomst!

Namens de kerkenraad, ds. Axel Wicke

Kerk bekent kleur 
met regenboogvlag

Op het pleintje voor de Maranathakerk heeft  in januari de regenboog-
vlag gehangen. Dit als protest tegen de Nederlandse versie van de Ame-
rikaanse Nashville-verklaring. Daarin betuigen enkele honderden 

theologen uit reformatorische kring steun aan de gedachte dat homoseksualiteit 
of een transgender-identiteit in strijd zou zijn met een christelijke levenswijze. De 
actie van orthodoxe gelovigen ontketende na Nieuwjaar groot publiek rumoer. 
Reden voor veel kerken om zelf kleur te bekennen en hun eigen standpunt ken-
baar te maken.

Ds. Axel Wicke zei op Twitter: “Lieve gelovige/zoekende LHBTIQ’er, laat 
je door de Nashville-verklaring niets aanpraten. Je bent een waardevol, prachtig 
mens en door God precies zoals je bent bedoeld en geschapen. Van jou wordt 
volstrekt terecht gehouden! Neem gerust contact op, mocht je willen praten...”

Namens de Haagse Protestantse Gemeente zei voorzitter ds. Th  eo Hettema: 
“We voelen mee met wie zich door de Nashville-verklaring verdrietig of boos-
voelt en zich niet erkend voelt binnen de kerk. We willen er met elkaar aan wer-
ken dat de kerk voor iedereen een veilige plek vormt.”

Jan Goossensen

Foto: Ulco Klos
Het betreft  jongeren met een enorme achterstand, tot school, tot werk, tot het 
leven zelf. Allemaal willen ze een huis, een baan, een auto: gelukkig zijn. Maar 
hoe doe je dat? Djela vertelde dat veel jongeren hun eigen wijk nooit uitkomen. 
Ouders verslaafd, een zeventienjarige jongen met een moeder als prostituee, pro-
bleemgezinnen. Jongeren die nergens meer welkom zijn, overal zijn uitgekotst. 
Jongeren die al een jaar (!) thuis op de bank hangen, Netfl ixen. Alle structuur 
kwijt zijn, alle zin kwijt zin.

Een jongen met een twintigjarige vriendin die zwanger is van een tweeling en 
dan geen opleiding hebben, geen uitzicht op werk. Jongeren met een strafblad, 
een enkeling heeft  een enkelband om, een ander moet zich ‘s avonds weer melden 
bij de Scheveningse gevangenis; nachtdetentie.

Jongeren die geleerd moeten worden op tijd te komen, geleerd moeten wor-
den hoe zich te presenteren en om normaal om te gaan met een ander.

Jongeren die daar in een goed ingerichte gym vier uren per week aan hun 
lichamelijke fi theid moeten werken. “Sleutelen aan jongeren”, zo zou je het ook 
kunnen noemen.

Jongeren die een ontbijt en een lunch aangeboden krijgen. Nu nog Jumbo en/
of AH bereid zien te vinden tot sponsoring. Ze gingen al eens op survival-week-
end in de Ardennen. Sommige ouders zeiden: “Waar beginnen jullie aan!”.

Er zijn jongeren die er drie tot zes maanden verblijven; dagbesteding. Er zijn er ook 
die gaan voor een mbo-niveau 1 opleiding autotechniek. Dit jaar doet er één exa-
men op mbo-4 niveau! ROC-Mondriaan-docenten worden hiervoor vrijgemaakt. 
Er worden pas kinderen aangenomen als de aanmelder (Raad voor de Kinderbe-
scherming, Jeugdzorg, etc.) ook een plan van aanpak heeft  voor de tijd na SMJ. 
Heel belangrijk, om terugval te voorkomen. Ze moeten rond zien te komen van 
enkele subsidies; Veiligheid en Onderwijs, dat zijn de Haagse ‘potjes’ die daarvoor 
worden aangesproken. De €1.000 van de bazaar was daarom erg welkom.

Ulco Klos
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Als goede mensen  
kwade dingen doen
De columns die ik schrijf gaan meestal over dingen die me be-
zighouden, die me opvallen of die me raken. Waar ik nu mee 
bezig ben, is het weten en ervaren dat aardige mensen ook nare 
dingen doen. Ik ben een aardig mens en doe nare dingen, u 
bent een aardig mens en ook u zegt en doet ook nare dingen. 
Dat is een gegeven.
In sommige periodes kun je lijden aan al die dingen die ver 
weg in de wereld gebeuren of die dichtbij gebeuren in je eigen 
leven, in je werk, in je kerk. Ik ervaar dat als lijden. Een groot 
woord misschien.
Ik vroeg me af als Prediker nu zou leven, hoe zou hij nu schrijven 
over zijn thema ‘Alles heeft zijn tijd’ in hoofdstuk 3. Zou hij de-
zelfde woorden gesproken hebben?
Eigenlijk, geldt wat toen gold ook nu?
Als je dit gedeelte leest, hardop leest, dan kom je in een soort 
van cadans, er is een tijd, er is een tijd, er is een tijd. Je wordt 
er eigenlijk als vanzelf rustig van. Het relativeert, het zijn woor-
den om te onthaasten en om stil te staan bij dat wat je nu doet! 
Maar dan lees je over de inhoud heen. In elk vers staat een te-
genstelling van het leven. Staat de rauwe werkelijkheid. Wat we 
niet willen is wel zo, wij mensen haten soms, breken af, verkillen, 
scheuren. Of je het wilt of niet, we doen dat soms.
De boodschap van Prediker is: weet dat je als mens soms 
scheurt, breekt, haat, met je daden en met je woorden. Dat kan 
de ander pijn doen, afbreken. En dan is het de taak van de mens 
om dat wat je gescheurd hebt ook weer te herstellen.
Als je verkilt, omhels dan ook. Als je afbreekt, bouw dan ook 
weer op. Dan begeef je je in het leven met God en mens, zoals 
God het bedoeld heeft. Dat is werken aan het Koninkrijk van 
God.
Een voorbeeld in de grote wereld: werken aan het Koninkrijk 
van God is ons inzetten om al het voedsel en het water op een 
goede manier over de hele wereld te verdelen, zodat iedereen 
genoeg heeft.
Een voorbeeld in de kleine wereld: we werken aan het Konink-
rijk van God als we in eigen leven het kwade niet laten bestaan, 
ermee stoppen en het weer goedmaken met de ander. 
U begrijpt, dat ik erin geloof dat we een opdracht hebben, een 
taak hebben. Bewerk en bewoon deze mooie aarde op de goe-
de manier, naar je beste kunnen. Ga met jezelf en met de ander 
om op de goede manier, dan mag je fouten maken. Want die 
kun je weer herstellen.
Wat een bevrijding!
Sity Smedinga

8 – Wijkkrant Den Haag West   

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

I

”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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 Begroting 2019 Schatting 2020
  
Baten   €   €
Kerkelijke Bijdragen 185.000 183.000
Collectes en giften 12.550 12.000
Bazar 11.000 11.000
Rente wijkfondsen 6.866 6.500
Netto opbrengst verhuur en horeca 56.060 53.500
 271.476 266.000
  
Lasten  
Predikanten formatief 105.750 107.865
Predikanten boven-formatief 65.625 13.465
Kosters en gebouwen 130.815 132.000
Organisten 19.133 20.000
Overige kosten 31.212 35.670
 352.535 309.000
  
Saldo -81.059 -43.000

Wijkbegrotingen 2019 en 2020 
Hierbij treft u aan een samenvatting van de begrotingen 2019 en 
2020 van wijkgemeente Den Haag-West die in de Kerkenraad zijn 
besproken.

Er is geen reden om de begrotingscijfers van de voormalige Bergkerk/Bethel-
kapel-gemeente en de voormalige Maranathakerk-gemeente apart te tonen. Er 
wordt dan ook gewerkt met één gezamenlijke begroting en jaarrekening.

Enige opmerkingen ter toelichting :
1. De begrotingen zijn opgesteld met als uitgangspunt onveranderd gebruik 

van de gebouwen in de wijk, dus met één gezamenlijke dienst per maand.
2 De Kerkelijke Bijdrage neemt jaarlijks wat af, met name door het overlijden 

van (oudere) gemeenteleden wat niet wordt gecompenseerd door andere ge-
meenteleden. Op dit moment is nog niet duidelijk of het begrote bedrag voor 
2018 (€187.500) is gehaald. Op 8 januari 2019 was €181.500 ontvangen. Waar-
schijnlijk wordt de definitieve opbrengst nog iets hoger.

3. Het dienstverband van Sity Smedinga eindigt in december 2019 en dat van 
Martine Nijveld daalt medio 2020 van 0,8 fte naar 0,5 fte. In de cijfers van 
2020 is dat zichtbaar op de regel Predikanten boven-formatief.

4. Voor 2019 wordt een tekort begroot van ruim €81.000. Door de genoemde 
afname van de formatie van de pastores wordt voor 2020 een lager tekort ge-
schat, hoewel nog steeds €43.000.

Mocht deze begroting u aanleiding geven tot vragen dan kunt u deze stellen aan 
Joost Smits. Zijn contactgegevens staan elders in deze Wijkkrant.

Kerkbalans: 
een goede en nuttige actie

Deze weken is het weer tijd voor ‘Kerkbalans’. De kerk rekent weer op uw 
financiële steun.

Het is goed beschouwd een geniale gedachte geweest, eind jaren ze-
ventig. Alle kerken zouden voortaan een landelijke, gemeenschappelijke finan-
ciële actie gaan voeren, zodat de publieke aandacht groot zou zijn. Maar de op-
brengst zou ten goede komen aan de afzonderlijke deelnemende kerken. Zo is 
Kerkbalans ontstaan.

Januari werd de actiemaand. Of dit de gunstigste tijd is voor een financiële 
actie, valt te bezien. In ieder geval is Kerkbalans in al die jaren een begrip gewor-
den. Aan het begin van het jaar wordt u gevraagd welk bedrag u dit jaar over hebt 
voor uw kerk. Daarbij wordt gerekend op een substantieel bedrag; niet te verge-
lijken met het doorsnee-bedrag dat op zondag in de collectezak wordt gedaan.

Tot nog toe zijn de inkomsten uit Kerkbalans van Bergkerk en Maranatha-
kerk bemoedigend te noemen. De begrote bedragen worden ieder jaar gehaald, 
of overstijgen die zelfs licht. Dat is een teken dat de noodzaak van een goede 
financiële huishouding breed gedragen wordt. Ook al gebiedt de eerlijkheid te 
zeggen dat de fraaie Kerkbalans-inkomsten niet kunnen verhinderen dat de to-
tale begroting van de wijkgemeente een negatief resultaat vertoont. Voor het be-
grotingsoverzicht, leze men het artikel van de penningmeesters hiernaast.

Maar niettemin: Kerkbalans is een goede, nuttige actie. Ook dit jaar weer 
van harte aanbevolen.

Jan Goossensen

Kerkelijke 
bijdrage 2018

Wij geven u hierbij de stand 
van de opbrengst van de 
Kerkelijke Bijdrage 2018 

in de wijkgemeente Den Haag-West.
In locatie Bergkerk was de Kerke-

lijke Bijdrage voor 2018 begroot op 
€125.000. Ontvangen was op 8 januari 
2019 €118.000.

In locatie Maranathakerk was voor 
2018 een Kerkelijke Bijdrage begroot 
van €62.500. Ontvangen was op 8 ja-
nuari 2019 €63.400.

Het gestelde doel voor 2018 is dus 
bijna bereikt. Waarschijnlijk wordt de 
opbrengst nog iets hoger door wat na-
gekomen ontvangsten.

Wij danken een ieder voor de ge-
dane betalingen.

Wanneer u dit leest is de Aktie 
Kerkbalans 2019 al begonnen. In deze 
Wijkkrant kunt u er een artikel over 
lezen. In de begroting van 2019 heb-
ben we voor de hele wijkgemeente een 
bedrag van €185.000 opgenomen, iets 
lager dus dan over 2018, dit in verband 
met het overlijden van meerdere ge-
meenteleden. Wij hopen dat wij ook 
dit jaar op uw onmisbare bijdrage mo-
gen rekenen.
Namens de kerkrentmeesters van 
wijkgemeente Den Haag-West, 
Karin van Beek-Dekker, 
kvbeekdekker@gmail.com
en Joost Smits, joost.smits@hotmail.com

Ex machina

Bij ons jaarthema ‘Later is al lang begonnen’ denken velen ook aan alle 
technische ontwikkelingen die gaande zijn en aan de vraag of al die nieu-
we apparaten en ontdekkingen nou een zegen of eerder een vloek zijn. 

Dat is zeker de vraag bij het thema ‘kunstmatige intelligentie’ en daarover gaat de 
boeiende film ‘Ex machina’ die BethelBuurtBios vertoont op vrijdag 8 februari 
om 20 uur.

Caleb, een werknemer bij een groot IT-bedrijf, wint een uitje naar de luxe-vil-
la van de CEO van het bedrijf. Daar krijgt hij te horen, dat zijn baas erin geslaagd 
is, om een geavanceerde robot te bouwen. Caleb moet gaan testen of deze robot 
werkelijk intelligent is en een zelfstandig bewustzijn heeft.

Samen kijken we deze bijzondere film op een grote scherm in een tot gezelli-
ge buurt-bioscoop omgebouwde woonkamer naast de kapel. Om 19.30 uur is de 
deur open. Na afloop is er een borrel en zo mogelijk een goed gesprek over de zin 
van de net geziene film, over wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld. 

ds. Axel Wicke

Terugblik Groene Dienst

De gezamenlijke dienst op 2 december 2018 stond in het teken van 
GROEN en DUURZAAM. Een leuke en inspirerende dienst. Vooral 
de omgekeerde groene collecte bood stof tot gesprek. En hopelijk ook tot 

actie! Ter inspiratie zetten we alle groene uitdagingen nog eens op een rij:
• Thermostaat één dag 1 °C lager zetten dan normaal;
• Kies één keer vaker voor een biologisch product;
• Eén dag vaker dan nu geen vlees of vis eten;
• Voor autorijders: de bandenspanning controleren;
• Eén keer vaker fiets of OV pakken in plaats van de auto;
• Deze week 1 minuut korter douchen dan normaal;
• Voor autorijders: één dag 10 km/u langzamer rijden dan normaal;
• Ook die laatste gloeilamp door een LED-lamp vervangen;
• Kijk eens goed naar alternatieven voor je een vliegvakantie boekt.
Gemeenteleden kunnen een foto van hun ondernomen actie sturen naar ons 
e-mailadres: groenekerkdenhaagwest@gmail.com
Bedankt en succes! 
Theus van den Broek

Bethel
MuziekMatinee

Op 17 februari 2019 om 15 uur 
vindt in de Bergkerk het Va-
lentijnsconcert ‘Love, Liebe, 

L’Amour’ plaats. Kom luisteren naar 
muziek van o.a. Joseph Haydn, Le-
onard Bernstein, Edith Piaf, Caryl Flo-
rio, Eugène Bossa en Philip Glass. De 
uitvoerenden zijn SXFNKWRTT: 
Henri de Vries (sopraan-saxofoon), 
Andrew Worlitz (alt-saxofoon), Rob 
Radoux (tenor-saxofoon), Hubert 
Schalkwijk (bariton-saxofoon) en Duo 
Blanchesse: Marjon van Es (zang) en 
Jaap de Wit (piano).

U bent van harte welkom.
Klaas Bruins

Praatmaal 

Dit keer over de veranderingen 
op de arbeidsmarkt.

Er is van alles in beweging 
in de wereld van het werk: flexibili-
sering, automatisering, robotisering, 
dalende werkgelegenheid, steeds meer 
ZZP’ers. Hoe kijken we tegen deze 
ontwikkelingen aan? Wat betekent 
dit voor mensen? Wat betekent dit 
voor de toekomst? We praten erover 
aan tafel bij een eenvoudige maaltijd. 
Op donderdag 7 februari van 17.30 tot 
19.30 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel. 

Kosten: € 4. Graag van te voren 
doorgeven dat u komt bij Leo van 
Driel, leo.vandriel@planet.nl of bij 
mij, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-
318 16 56.
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Maranathakerk: Jan Goossensen, 
tel. 06-44 91 63 62, 
jangoossensen@ziggo.nl
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Erediensten februari 2019
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

03 februari
4e na Epifanie

Gemeenschappelijke dienst om 
10:30 uur in de Maranathakerk

Ds. Jakob Korf
Schrift en Tafel, m.m.v. cantorij

10 februari
5e na Epifanie

Ds. Olivier Elseman Ds. Axel Wicke

17 februari
Septuagesima

Ds. Axel Wicke
Heilig Avondmaal, m.m.v. cantorij

Ds. Olivier Elseman

24 februari
Sexagesima

Ds. David Schiethart Ds. Erika van Gemerden

03 maart
Quinquagesima

Mw. Sity Smedinga Gemeenschappelijke dienst
om 10 uur in de Bergkerk

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

Leesrooster februari 2019
03 februari  Oecumenisch: Jeremia 1:4-10; 1 Korintiërs 12:27-31a; Lucas 4:21-3  
 Alternatief: Ester 4
10 februari  Oecumenisch: Jesaja 6:1-8; 1 Korintiërs 15:1-11; Lucas 5:1-11 
 Alternatief: Ester 5: 1-6:11
17 februari  Oecumenisch: Jeremia 17:5-10; 1 Korintiërs 15:12-20; Lucas 6:27-38 
 Alternatief: Ester 7: 1-8:2
24 februari  Oecumenisch: Genesis 45:3-11, 15; 1 Korintiërs 15:35-49; Lucas 6:27-38 
 Alternatief: Ester 8:3-8; 9:1-10 (11-22) 20-23

Wij gedenken
Aaltje Meindersma-Steenhuis (6 februari 1929 - 8 december 2018)

Op 8 december 2018 is op 89-jarige leeft ijd overleden Alied Meindersma-Steen-
huis. De laatste jaren van haar leven werden gekenmerkt door ziekte en aft akeling 
van het lichaam. In 2016, vlak voordat Alied ziek werd, had ze opgeschreven wel-
ke tekst en welke liederen ze wilde laten klinken tijdens haar gedachtenisdienst, 
met als thema: Bij U is de bron van het leven. Ze schreef haar eigen geloofsbelij-
denis, waarin ze vertelde over Gods Liefde, over Jezus ons gegeven als mens naar 
Zijn hart. En ze schreef: ik hoop dat er uiteindelijk een einde zal komen aan alle 
onrecht; mensen en de aarde aangedaan. Tot bijna aan het eind van haar leven 
heeft  Alied zich ingezet bij het werk van Amnesty International. In de kerk heeft  
Alied zich ingezet voor het werk van de liturgiecommissie. Alied genoot van de 
nieuwe liederen, ze dronk nieuwe teksten in, omdat die dicht bij haar stonden. Ze 
werd verrast door de woorden uit het Onze Vader in de NBV: geef ons vandaag 
het brood dat we nodig hebben. Ze plaatste er een uitroepteken bij.

Na het overlijden van Holbe en tijdens haar lange periode van ziek zijn heb-
ben de drie dochters haar met een liefdevolle zorg omringt.

Elisabeth Toenkkes - Verhoogt 
(3 december 1928 - 8 december 2018)
Op 8 december 2018 is overleden Bep Toenkkes – Verhoogt. Vijf dagen ervoor 
had ze haar 90ste verjaardag gevierd. Haar laatste jaren werden getekend door de 
ziekte dementie. Eerst kon Warnder, haar man, nog voor haar zorgen, maar toen 
hij toch nog onverwacht overleed heeft  Harm de zorg voor zijn moeder op zich 
genomen. De laatste twee jaar woonde Bep dichtbij Harm in een verpleeghuis in 
Amsterdam, zodat Harm veel bij haar kon zijn. Harm heeft  de tijd genomen om 
voor zijn moeder te zorgen, dat heeft  hem en haar veel goeds gebracht.

Bep was een zachtmoedige, lieve vrouw, begaan met anderen, maar ook een 
vrouw met pit. Dat heeft  ze laten zien in haar werk in de banketbakkerij en toen 
die gesloten werd in haar werk in de Bethelkapel. Ze heeft  zich ingezet voor het 
bezoekwerk en voor de bazaar. Velen zullen zich de heerlijke pannen soep van 
Bep herinneren. Op 17 december hebben we afscheid genomen van Bep met de 
woorden uit Prediker 3: “Welk voordeel heeft  de mens van alles wat hij doet”.

Sity Smedinga

Informatiebijeenkomst 
Gemeentereis Dortmund

Op zondag 3 februari is er om 12 uur, aansluitend aan de dienst in de Ma-
ranathakerk, een informatiebijeenkomst over de gemeentereis naar de 
Deutsche Evangelische Kirchentag, die gehouden wordt van 19 t/m 23 

juni 2019 in Dortmund. 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, zullen wij als Protestantse Wijkgemeente 

Den Haag-West een afvaardiging naar de Kirchentag in Dortmund sturen, on-
der 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 een informatiebijeenkomst, waar je jezelf ook defi nitief voor deze reis op 
kunt geven. Mocht je daaraan niet kunnen deelnemen, geen probleem, geef je 
dan a.j.b. wel defi nitief op vóór zondag 10 februari bij ondergetekende via 070-
331 64 32 of axel@betheldenhaag.nl.

ds. Axel Wicke

Fototentoonstelling Bergkerk

Van begin januari tot in maart kunt u natuurfotografi e van Margreet 
Veld bewonderen in de Bergkerk.

Ruim 30 jaar is Margreet bezig met fotograferen, vooral de natuur. 
Ze is autodidact. Als kind raakte ze gefascineerd door wat er allemaal te zien was, 
hoe boeiend een blad kon zijn, hoe kleurrijk en subtiel een bloem was. Later ging 
ze die fascinatie door middel van een camera met macrolens vastleggen.

In deze expositie laat Margreet met een paar foto’s zien dat het mogelijk is 
pure schoonheid van de natuur een poëtisch sfeer te geven. Subtiele details zo te 
‘vangen’ dat ze een ontroerende werking vanuit gaat. Ze heeft  zo haar eigen stijl. 
Sommige foto’s hebben een digitale bewerking ondergaan, zoals de ‘IJsbloemen’. 
Hoe twee natuuropnames met een goed gekozen uitsnede over elkaar heen een 
verrassend mooi beeld kunnen geven. De meeste opnames zijn op aluminium 
afgedrukt.

Kijk ook eens op haar website: www.margreetveld.nl
Namens de Kunstgalerij, Marion Jongens

Ze lijken allemaal zo op elkaar…!

Het Verhalencafé van vrijdag 8 februari 2019 staat in het teken van verha-
len over (voor)oordelen.

Laten we eerlijk wezen, we hebben ze allemaal, soms fl appen ze er 
gewoon uit, vaak schamen wij ons ervoor, meestal kunnen zij veel stuk maken en 
soms zit er (wellicht) ook een kleine kern van waarheid in. Daarom staan wij in 
het Verhalencafé van januari (heel ruim) stil bij de (voor)oordelen. Deelnemers 
kunnen daarover verhalen uit hun leven vertellen. Kort of wat langer, verma-
kelijk 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 koffi  e, thee en gezelligheid is gezorgd. Het Verhalencafé is 
van 15-17 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel.

ds. Axel Wicke

Inspiratie, Spiritualiteit, Rituelen
Een spirituele ontdekkingsreis om de hoek

Op zaterdag 9 februari 2019 in Th eater De Nieuwe Regentes, Weimar-
straat 63.

Deze inspirerende ontdekkingstocht begint of eindigt met een mu-
zikale bewegingsvoorstelling vol rituelen, waarin muziek, zang en dans samen-
komen in een theatrale mix. In de voorstelling staan buurtbewoners uit diverse 
geloofsgemeenschappen op het podium die samen met professionele makers de 
zoektocht zijn aangegaan naar de schoonheid van spiritualiteit in vorm, klank 
en handelingen. Een avontuur voor alle nieuwsgierige Hagenaars en Hagenezen 
die dromen van een inspirerende wereldreis om de hoek. Tussendoor kunt u ge-
nieten van een soepje samen met bijpassend brood en beleg. Aan deze happening 
doen Bethel en het avondgebed (Taizé) mee.

De tijden (onder voorbehoud) zijn: 16.30 uur wandeling langs gebedshuizen 
in de buurt | 18.30 uur soep met brood | 20.00 uur voorstelling. Kosten: Online 
€10 | Kassa €12 | Ooievaarspas 50%. Kijk voor actuele informatie op: 
www.denieuweregentes.nl.

Klaas Bruins

Vrome Freule

Op donderdag 21 februari trekken wij voor het eerst in het nieuwe jaar 
weer de kroeg in voor de Vrome Freule. Dat is nog voor de 40-dagen-
tijd, dus dan mag het nog wel ;-) Om te kletsen of, voor wie wil, ‘de’ 

kerk, een predikant en anderen in een gezellige sfeer, bij een drankje en een hapje 
te ontmoeten. De gespreksonderwerpen noch de -deelnemers liggen van tevoren 
vast, vaak schuiven ook mensen van de bar spontaan aan of worden door bezoe-
kers van de straat geplukt. Maar waar het ook om gaat: het is altijd gezellig en de 
eerste ronde betaalt de kerk.

U/je bent welkom op donderdag 21 februari vanaf ongeveer 20 uur in eet-
café De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA). Neem graag een 
vriend(in) of kennis mee!

ds. Axel Wicke

Kester Freriks over Nederlands Indië

De schrijver Kester Freriks 
houdt, op woensdag 27 fe-
bruari om 20 uur in de Ma-

ranathakerk, een voordracht over 
Nederlands Indië. Zijn vraag is: gaat 
de aandacht voor de misstanden in 
de koloniale tijd (uitbuiting, politio-
nele acties) niet ten koste van de zoe-
te herinneringen van velen aan deze 
paradijselijke archipel? Hoe kunnen 
beide vormen van herinnering zich 

tot elkaar verhouden? Hij bepleit een 
nieuw evenwicht in het denken over 
de tijd dat Nederland in ‘de Oost’ de 
scepter zwaaide. Hij schreef daarover 
een pamfl et, ‘Tempo Doeloe, een om-
helzing’. Toegang 5 euro.
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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 
maart-nummer uiterlijk 
op 4 februari 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda februari 
Vr 1 20 u Leeskring Uit je hoofd stappen, Bethel
Za 2 19 u Kamp-filmavond, Bergkerk
Zo 3 12 u Info-bijeenkomst Kirchentag, Maranathakerk
Wo 6 15 u Leeskring Uit je hoofd stappen, Houtrustkerk
Do 7 17.30 u PraatMaal, Bethel
Vr 8 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 8 19.30 u BethelBuurtBios, film: Ex machina
Za 9 14.30 u Voorstelling InSpiRituals, De Nieuwe Regentes
Za 9 16 u Spirituele wandeling, De Nieuwe Regentes
Za 9 20 u Voorstelling InSpiRituals, De Nieuwe Regentes
Wo 13 17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Zo 17 15 u BethelMuziekMatinee, Valentijnsconcert, Bergkerk
Zo 17 17 u Orgelconcert Bernard Winsemius, Maranathakerk
Wo 20 14.30 u Voordracht over Mantjoe, Maranathakerk
Wo 20 20 u Voordracht over Indië, Maranathakerk
Do 21 20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558 
Do 28 20 u Samen gedichten lezen, 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
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

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

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

In februari starten we met twee leeskringen: de avondkring start op vrijdag 1 
februari om 20 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel en de middagkring start op 
woensdag 6 februari om 15 uur in de Houtrustkerk. U kunt kiezen aan welke 

leeskring u deel wilt nemen.
De gespreksleiders van beide kringen zijn ds. Karl van Klaveren (Houtrust-

kerk) en ds. Axel Wicke (wijkgemeente PGG Den Haag West). In beide kringen 
gaan we aan de slag het boek ‘De kunst van het controleverlies’. Het thema van 
de eerste bijeenkomst is ‘Van hoofd naar hart; extatische religie’ (pagina 9-82). 
Zie voor een uitgebreide beschrijving, de volgende bijeenkomsten en thema’s het 
Activiteitenprogramma Voorjaar 2019.

Als toegang wordt een bijdrage aan koffie en thee gevraagd. Voor nadere in-
formatie: neem contact op met ondergetekende (070-331 64 32, 
axel@betheldenhaag.nl) of ds. Karl van Klaveren (06-11 04 19 92).

ds. Axel Wicke

Rectificatie Kamp-filmavond
In de vorige Wijkkrant werd de Kamp-filmavond aangekondigd. Als datum werd 
19 januari genoemd en als locatie buurt-en-kerkhuis Bethel. Dat is niet correct.

De Kamp-filmavond vindt plaats op 2 februari 2019 om 19 uur, in de grote 
zaal van de Bergkerk.

Tijdens deze avond ontmoeten deelnemers van het zomerkamp van afgelo-
pen zomer elkaar, kunnen nieuwe deelnemers, ouders en belangstellenden ken-
nismaken met andere deelnemers en leiding en wordt de film van het afgelopen 
zomerkamp vertoond.

Nelleke van Kooij

Mantsjoe, 
minderheid China

Wie geïnteresseerd is in 
China kan, op woens-
dag 20 februari van 14.30 

tot 16.30 uur in de Maranathakerk, 
een voordracht bijwonen van China-
kenner en universitair docent Fresco 
Sam-Sin. Hij belicht de historie en de 
actuele positie van de Mantsjoe-min-
derheid, zo’n tien miljoen mensen. 
Het is een welvarende bevolkings-
groep met een rijke historie en litera-
tuur, al is die in het Westen nagenoeg 
onbekend. Toegang gratis.

Orgelconcert

DDe concertorganist Bernard 
Winsemius bespeelt op zon-
dag 17 februari van 17 tot 18 

uur het Mense Ruiterorgel (1952) in de 
Maranathakerk. Hij is leraar geweest 
van organist Bert van Stam. Winsemi-
us speelt bewerkingen van gedeelten 
uit cantates en klavecimbelconcerten 
van J.S. Bach. Hij is nu organist van de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. Toegang 
vrij, collecte bij de uitgang.


