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

De ervaring van het kerkasiel met de doorlopende kerkdienst heeft  op 
mij een diepe indruk gemaakt. En dat is bij veel mensen zo. Er zijn een 
aantal elementen die het voor mij zo bijzonder hebben gemaakt. Het 

kerk  asiel schiep veel verbondenheid: de vele voorgangers en bezoekers van aller-
lei kerken, maar ook van mensen die niets met een kerk hadden, die kwamen, 
meededen, in gesprek gingen. Ik heb nog nooit met zoveel mensen overal van-
daan gesproken als de afgelopen maanden.

De doorgaande kerkdienst ontleende diepte en kracht aan het samengaan 
van hart voor mensen en hart voor God. Oude woorden kregen in de deze con-
text concrete betekenis en extra lading. Vanaf het begin was er de hoop, zonder 
de zekerheid van resultaat, maar het vertrouwen dat je doet waarvan je gelooft  
dat het goed is, dat hier onrecht in het geding is. Dat gaf een ongekende kracht 
tot volhouden.

Ik had het deze ruim drie maanden ook erg te doen met de familie Tamra-
zyan. Wij zaten deze maanden wel in spanning van hoe dit af zou lopen, maar 
voor hen stond er veel meer op het spel. De onzekerheid naast de onvrijheid, was 
voor hen enorm zwaar. We hebben met het kerkasiel hen geholpen deze situa-
tie te dragen, maar het bijzondere is dat het zoveel aan al die betrokken mensen 
heeft  gegeven. 

Heel mooi vond ik wat Derk Stegeman in Nieuwsbrief 5 schreef naar aan-
leiding van de beëindiging van het kerkasiel: “Laat dit niet het einde zijn van 
een bijzondere periode, maar het begin van een nieuwe, aloude manier van kerk-
zijn: gemeenschap voor en met kwetsbare mensen. Als we zo kerk zijn, zijn we de 
naam waardig van deze kapel: Bethel, huis van God.” Dat is voor mij diaconaat, 
gemeenschap zijn voor en met kwetsbare mensen.

Wie ook iets van zijn of ervaringen van het kerkasiel wil schrijven, kan dat 
opsturen naar Sity Smedinga. Zij bundelt die tot een artikel voor het volgende 
nummer van de Wijkkrant.

Klaas Bruins, Diaconaal opbouwwerker

Kerkasiel: een bijzondere ervaring

Ervaringen kerkasiel
Aan het begin van het kerkasiel schreef Axel: dit kerkasiel zal ook ons als 

gemeente raken. Wij zijn benieuwd wat het kerkasiel met u gedaan heeft  en 
willen u vragen om dat op te schrijven. Bijvoorbeeld, hoe heeft  u de diensten 
in het kerkasiel ervaren; wat deed het met u dat in een van onze gebouwen een 
gezin beschermd werd; wat deed het met u dat we als kerk ons inzetten voor 
dit gezin en dat we het kinderpardon opnieuw onder de aandacht brachten 
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

Vastenmaaltijden in maart
In de Vastentijd zullen net als vorig jaar weer Vastenmaaltijden worden ge-

houden in de Bergkerk en de Maranathakerk. Het zullen sobere maaltijden zijn 
van soep met brood en een gesprek. Dit gesprek kan gaan over de manier waarop 
u vast in deze tijd. Kerk in Actie heeft  een folder gemaakt met een aantal sugges-
ties. In de Maranathakerk zal de maaltijd zijn op woensdag 27 maart van 18 tot 19 
uur, met inloop vanaf 17.45 uur. Aansluitend kunt u de Vesperviering bijwonen 
die om 19.30 uur begint. Opgave kan bij Nell de Vries, per mail of telefoon en via 
de intekenlijst. 

De Vastenmaaltijd in de Bergkerk wordt gehouden op dinsdag 12 maart, on-
geveer dezelfde tijden. Opgave kan bij Marion Jongens of Margriet den Heijer, 
of via de intekenlijst die in de ontmoetingsruimte zal liggen.

Marion Jongens

Einde van het kerkasiel

Natuurlijk heeft  elk politiek compromis rafelrandjes, toch is er volop re-
den om dankbaar te zijn voor de manier waarop het kerkasiel in ‘ons’ 
buurt-en-kerkhuis Bethel op woensdag 30 januari is beëindigd. Dank-

zij een doorlopende kerkdienst van 2306 uur lang, bijna 1.000 voorgangers, meer 
dan 10.000 bezoekers en ontelbare vrijwilligers is er weer hoop voor veel kwets-
bare gezinnen van asielzoekers in Nederland en zullen de allermeesten daarvan 
straks een verblijfsvergunning krijgen. Ik kan het zelf niet mooier zeggen dan 
hoe Hayarpi het in haar gedicht uitdrukt, zie het plaatje hieronder.

En dan is er natuurlijk ook nog de enorm verbindende en inspirerende kracht 
van dit kerkasiel, ook voor ons als gemeente(leden). De kerk heeft  weer gezicht 
en uitstraling gekregen, zo velen in heel het land, ja in heel de wereld hebben aan 
dit kerkasiel bijgedragen, erover gelezen, met anderen erover gepraat. Zo velen 
begrijpen weer opnieuw, waarvoor wij als kerk staan, waarom er eigenlijk zoiets 
als een kerk is, hoe christelijke naastenliefde er concreet in de praktijk kan wor-
den gebracht. Zoals mijn buurman tijdens de afsluitende viering op 30 januari 
mij verbijsterd vroeg: “Als dit mogelijk is, wat is dan in hemelsnaam onmoge-
lijk?” Ook van mijn kant, en namens de organisatie van dit kerkasiel: hartelijke 
dank voor uw bijdrage aan en voor uw gebeden voor dit kerkasiel!

ds. Axel Wicke

Fair Trade verkoop 
in de Bergkerk

Al bijna 25 jaar (sinds november 1994) ben ik be-
trokken bij de verkoop van wereldwinkelpro-
ducten. Eerst in de Bethlehemkerk, na ons ver-

trek daar in september 1995 in de Pauluskerk en sinds het 
samen-op-weg-samengaan in de Bergkerk.

En dan komt er wel eens een moment waarop je je 
afvraagt of het wel zinvol is, wat stelt het nou helemaal voor? Nou, dat vind ik 
alleszins meevallen. Al jaren (sinds 2011) komt onze omzet elk jaar weer boven 
de tweeduizend euro uit, wij zijn een gewaardeerde klant bij de wereldwinkel 
Scheveningen. Door het werk (ophalen van spullen, verkoop en wegbrengen van 
spullen naar de voedselbank) over meerdere mensen te verdelen, is het voor ieder-
een behapbaar. Dus weinig moeite en een heel behoorlijk resultaat.

De belangrijkste reden voor mij om door te gaan, is dat we op deze manier 
mensen in de Bergkerk gemakkelijke toegang tot wereldwinkelproducten bie-
den en daarmee (hopelijk) elke maand weer even aan het denken zetten over 
het belang van eerlijker handel. Sinds tien jaar (kort na het begin van de euro-
crisis) zamelen we ook producten in voor de voedselbank in Den Haag. Dat is 
een tweede reden om door te gaan. Ook al gaat het maar om 1,5 à 2 kratten per 
maand, we brengen elke maand weer het armoedeprobleem onder de aandacht 
van de kerkgangers. We zullen nooit zoveel kunnen bijdragen als veel bedrijven 
doen, maar ik denk dat de bewustwording waar wij aan werken ook belangrijk 
is. Van mij zouden veel meer mensen zelf dingen van huis mee mogen nemen, zo-
dat er meer kratten gevuld kunnen worden. Stichting Voedselbank Haaglanden 
werkt ook samen met Stek in het project Kies! Sociale Supermarkt.

Elke laatste zondag van de maand zijn we rond de kerkdienst aanwezig in de 
Bergkerk.

Cees Kaas

Waar zit nou 
die uitknop?

In het Verhalencafé van vrijdag 8 
maart vertellen we elkaar verha-
len over de voor- en nadelen van de 

techniek. Al vaker weken wij in eer-
dere verhalencafés af van ons geplan-
de onderwerp en zaten wij ineens te 
praten over de voor- en nadelen van de 
nieuwste technische apparaten. Daar-
om dus nu een eigen verhalencafé waar 
wij naar hartenlust kunnen vertel-
len over de zegeningen én de frustra-
ties, die ons mobiele telefoontjes, het 
internet, de nieuwste fl atscreen-tv’s 
etc. hebben opgeleverd. Deelnemers 
kunnen daarover verhalen uit hun le-
ven vertellen. Kort of wat langer, ver-
makelijk of diepzinnig, meesterlijk 
of eenvoudig verteld, dat maakt niet 
uit. Neem graag een foto of voorwerp 
mee. Wie alleen wil luisteren is na-
tuurlijk ook van harte welkom! Voor 
koffi  e, thee en gezelligheid is gezorgd.

ds. Axel Wicke

Praatmaal

Op 7 maart, van 17.30 tot 19.30 
uur, is er in buurt-en-kerk-
huis Bethel weer een maal-

tijd met gesprek over een actueel maat-
schappelijk onderwerp. Dit keer over 
de veranderingen op de arbeidsmarkt, 
zoals automatisering, robotisering, 
fl exibilisering en steeds meer zzp’ers. 
Deelname aan de maaltijd kost €4. 
Opgave bij Leo van Driel 
(leo.vandriel@planet.nl) of bij mij 
(kbruins@stekdenhaag.nl, tel 070-318 
16 56).

Klaas Bruins

Creaclub, 
iets voor u?

Hallo 65+er, wij hebben een 
gezellige club op dinsdag-
morgen van 10 tot 12 uur in 

buurt-en-kerkhuis Bethel. Inmiddels 
bestaan we al 30 jaar. Op deze weke-
lijks ochtend drinken we eerst koffi  e, 
wordt er veel bijgekletst en gaan we 
aan de slag met onze eigen handwerk-
jes. Soms is er een workshop en maakt 
iedereen dezelfde creatie. Rond kerst 
gaan we altijd met elkaar lunchen of 
high tea-en.

Wij hebben nu weer plaats voor 
nieuwe creatieve leden. Heb je zin om 
te komen? Bel mij, 070-346 69 65. Tot 
ziens. 

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

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

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

Cantor-organist
vacature

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

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

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

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

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

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

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

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

Wijkgemeente Den Haag West 

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

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

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

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

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

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

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

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

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

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

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

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

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

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

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

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

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

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

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

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

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

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

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

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

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

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

Klaas Bruins
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Boek & Bar 
Op zaterdag 30 maart is er van 10 tot 14 uur boekenbeurs ‘Boek & Bar’ in 

de Maranathakerk. Een experiment, waar we toe gekomen zijn omdat 
we nu al weer veel boeken hebben gekregen voor de bazaar en vrezen 

dat we die straks op de bazaar niet allemaal een plekje kunnen geven.
Er worden boeken verkocht en de bar is open voor koffie, thee met iets lekkers 

erbij en lunch.
Inleveren van boeken is mogelijk op zaterdag 9 maart, van 10 tot 12 uur in de 

Maranathakerk en op de andere inleverdagen voor de bazaar. Daarnaast kunt u 
ook boeken inleveren in de doos die daarvoor is neergezet in de hal van de Berg-
kerk en in de garderobe van de Maranathakerk. Dat kan dus iedere zondag en op 
alle doordeweekse dagen als de kerk open is, tot eind maart.

Als u boeken wilt inleveren, maar niet in staat bent om zelf voor vervoer te 
zorgen, kunt u contact opnemen met ondergetekende. (070-346 34 43 of 06-10 
16 90 59 of cfm.gijsbers@planet.nl)

 
Op woensdag 27 maart om 9 uur beginnen we met de inrichting van de boeken-
stand. Daar kunnen we altijd hulp bij gebruiken. Wie zin en tijd heeft om korter 
of langer te komen helpen op (een van) de drie dagen voor 30 maart is van harte 
welkom. Het is ook heel gezellig! Voor de bar kunnen we ook bakproducten 
gebruiken; om te verkopen voor bij de koffie of voor de lunch. Het is fijn om 
enig overzicht te hebben van de te verwachten hulp. Dus graag een telefoontje 
of mailtje naar ondergetekende als u wilt komen helpen of als u iets wilt bakken.

We hopen op uw komst bij ‘Boek & Bar’ en zo mogelijk op uw hulp!
 

Tot slot: De ‘gewone’ bazaar is op vrijdag 6 en zaterdag 7 september. Inleverda-
gen: zaterdag 9 maart, 13 april, 15 juni, 24 augustus, 31 augustus, steeds van 10 tot 
12 uur in de Maranathakerk.

Carolien Gijsbers, namens de bazaarcommissie

Gemeentereis 
naar de Kirchentag 
Opgave mogelijk tot 15 maart

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, zullen wij als Protestantse Wijkge-
meente Den Haag-West een afvaardiging naar de Kirchentag sturen, die 
plaatsvindt van 19 t/m 23 juni 2019 in Dortmund, onder leiding van on-

dergetekende en ds. Martine Nijveld (voor meer informatie zie het activiteiten-
programma of op www.kirchentag.de).

Op dit moment heb ik (mezelf niet meegeteld) acht definitieve aanmeldin-
gen en negen opgaves met nog een slag om de arm of door mensen die er nog 
serieus over nadenken. Het wordt dus weer een leuke groep! Natuurlijk wordt 
hij nóg leuker als ook jij nog aansluit!

Hier de feiten op een rij: wij vertrekken woensdagmiddag 19 juni per trein 
naar Dortmund, de reis duurt ongeveer vier uur. Er zal geprobeerd worden om 
onze groep binnen één kerkgemeente onder te brengen. Eenmaal in onze gast-
kerk gearriveerd, leren wij onze gastgevers kennen en gaan met ze even naar huis. 
’s Avonds begint dan de Kirchentag met de ‘Eröffnungsgottesdienst’. De retour-
reis kost ca. € 75 p.p.

De ‘Dauerkarte’ (alle evenementen tijdens de vijf dagen plus openbaar ver-
voer in de regio Dortmund) kost € 98; 
voor mensen van 25 jaar en jonger en 
65 jaar en ouder slechts € 54. Daar bo-
venop komen voor iedereen nog € 27 
voor de onderbrenging.

Voor alle kosten geldt: mocht het 
geld de enige reden zijn dat je niet mee 
zou kunnen, meld je dan even bij mij en wij arrangeren via onze kerkgemeente 
dat je toch mee kunt komen.

Op zondag 23 juni zullen wij vroeg in de middag, na de ‘Abschlussgottes-
dienst’ weer richting Den Haag terugreizen.

Mocht je interesse hebben om mee te gaan, vraag dan bij mij het opgavefor-
mulier aan (070-331 64 32, axel@betheldenhaag.nl). Aanmelding bij de organi-
satie met deze prijzen is mogelijk tot 8 april, dus op 15 maart sluit ik onze opga-
velijst. Vóór 15 maart moet ik dus het ingevulde opgaveformulier retour hebben. 
Mocht je nog vragen hebben of om welke reden dan ook nog aarzelen, neem dan 
gerust contact met mij op!

Ergens eind mei/begin juni beleg ik dan een voorbereidingsbijeenkomst voor 
heel de groep.

Ik verheug me op onze reis, op weg naar een event, dat definitief de toekomst 
laat gloren!

ds. Axel Wicke

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

Ook al is het 40-dagentijd, op donderdag 21 maart trekken wij vanaf on-
geveer 20 uur weer de kroeg in voor de Vrome Freule. 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 er ook mensen van de bar 
spontaan aan of worden door bezoekers van de straat geplukt. Maar waar het 
ook om gaat: het is altijd gezellig en de eerste ronde betaalt de kerk.

Je bent van harte welkom in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegen-
over de HEMA), en neem graag een vriend(in) of kennis mee!

ds. Axel Wicke

Ik kwam de overtollige 
folders even ophalen

Laat ik hem meneer D. noemen. Hij heeft een bedrijf in het verspreiden 
van drukwerk, kranten en reclamefolders. Via de telefoon had ik kort 
met hem gesproken. Ja, ik kon de overtollige voorjaarsfolders van de 

Maranatha kerk komen ophalen.
 De vierkleurenfolders waren de week ervoor verspreid als bijlage bij het 

Haagse weekblad Den Haag Centraal. Het is een blad met veel aandacht voor 
cultuur, kunst en maatschappelijke ontwikkelingen. Een blad voor betrokken 
burgers. Een ideale groep dus om in contact te brengen met het culturele en le-
vensbeschouwelijke programma van de kerk.

Bijna 10.000 folders leverden we aan. Voor de zekerheid iets meer dan nodig 
was. En omdat we tegen verspilling zijn, wilde ik de overtollige exemplaren graag 
weer komen ophalen. Jammer als ze bij het oud papier zouden belanden.

 
De ontvangst door meneer D. op een bedrijventerrein aan de rand van de stad 
was hartelijk. Hij maakte koffie. Ik zag het doosje met de restanten al staan. 
En toen begon hij te vertellen. Ik moest weten dat zijn vrouw en hij gisteren de 
folders met grote interesse hadden gelezen. Wat een mooie kerk! Weet je wat, 
hadden ze gezegd, wat over is, gaan we gratis huis aan huis verspreiden in het 
Statenkwartier. Ik moest even met mijn ogen knipperen.

 Hij begon te vertellen. Veertig jaar geleden geboren op Sri Lanka, in een Ta-
mil-familie. Op achttienjarige leeftijd gevlucht naar Nederland. Met zijn broer, 
die was doorgereisd naar Noorwegen. In Den Haag had hij dit bedrijf kunnen 
opbouwen. Van hindoe was hij christen geworden. Getrouwd, twee kinderen. 
Mooie auto. Ja, het ging hem gelukkig goed, “dankzij Gods genade”. En uit 
dankbaarheid voor zijn nieuwe leven wilde hij nu graag iets voor de kerk doen.

 Organiseert de Maranathakerk ook bijbelstudies, wilde hij weten. Uiter-
aard, zei ik. Maar later, op een vergadering, vroeg ik me hardop af, is dat wel 
zo? Op allerlei bijeenkomsten komt de Bijbel op tafel, maar is dat wat meneer 
D. bedoelt?

Gelukkig bracht dominee Axel Wicke uitkomst. Jaren geleden heeft hij een 
verdiepingscursus georganiseerd voor belangstellenden. Alle aspecten van het 
christelijk geloof werden besproken: de betekenis van bijbelverhalen, maar ook 
religie- en kerkgeschiedenis, en actuele vragen. Daarmee werd het een basiscur-
sus die én breed én diep was. Weet je wat, zei Axel, ik ga zo’n cursus opnieuw 
aanbieden. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden. E-mail: axel.wicke@
betheldenhaag.nl, tel.: 070-331 64 32.

Zo kan wellicht binnenkort bij voldoende deelname een nieuwe cursus star-
ten. Met dank aan meneer D.

Jan Goossensen

Gezellige Kampfilmavond

Zaterdagavond 2 februari was het gezellig druk in de benedenzaal van 
de Bergkerk. Daar werd dit jaar de film van het Doddenwaelskamp in 
Ewijk vertoond. Heel veel 

deelnemers en hun ouders keken mee 
naar de belevenissen van afgelopen zo-
mer. Altijd leuk om jezelf te zien en te 
zien wat je kind tijdens de kampweek 
beleefd heeft. Elk kind en tiener kreeg 
daarna het kampjournaal-boekje om 
nog eens na te lezen wat we gedaan 
hebben en om de foto’s van het kamp te bekijken. Na afloop werd er nog even 
nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Het aantal aanmeldingen voor komende zomerkamp in Putten van 20 t/m 
29 juli 2019 staat nu al op 27 en dat is een goed begin. De eerste vergadering om 
het kamp voor te bereiden is ook al geweest. Een thema is ook al gekozen en we 
hebben daar leuke ideeën bij.

Wil je ook mee met ons op zomerkamp? Kijk dan op: 
www.zomerkampdenhaag.nl
Nelleke van Kooij

Black Narcissus

Op vrijdag 8 maart om 20 uur 
wordt in BethelBuurtBios 
deze film vertoond. Harte-

lijk welkom bij weer eens een oude-
re film in het BethelBuurtBios! Een 
groep anglicaanse nonnen vestigt zich 
in een afgelegen vallei in de Himalaya, 
om daar een school en ziekenhuis voor 
de lokale bevolking op te richten. Ech-
ter kunnen zij de verleidingen van hun 
nieuwe omgeving en van Mr. Dean, 
hun Britse belangenbehartiger, steeds 
slechter weerstaan.

Deur open om 19.30 uur, de film 
begint om 20 uur.

ds. Axel Wicke

Snelheidsreductie
wegverkeer 
draagt bij aan 
CO2 reductie
Leen Slegers, lid van onze  werk-
groep Groene kerk komt met 
enkele aanvulling op  het vorige 
artikel in de Wijkkrant ‘terug-
blik Groene Dienst’. 

In dat artikel werd onder andere op 
het belang van stroombesparingen 
gewezen. Het wegverkeer levert 

een behoorlijk bijdrage aan de CO2 
uitstoot. Het terugbrengen van de 
maximale snelheid van 120 of 130 km 
per uur tot maximaal 100 km per uur, 
levert een bijdrage aan het realiseren 
van de doelstelling tot het terugdrin-
gen van de groeiende CO2 uitstoot in  
ons land. CO2-reductie in het wegver-
keer is vrij groot en in korte tijd rea-
liseerbaar. Dat zijn dan de snelheden 
van 30-40 jaar geleden die in USA nog 
steeds gelden.

Buiten voordelen in capaciteit en 
verkeersveiligheid op de snelwegen, 
is het een noodzakelijke voorwaarde 
voor grootschalige overgang naar vol-
ledig elektrische aandrijving in het 
wegverkeer zoals die nu bepleit wordt. 
Voor een praktische toepassing van 
Elektrische Voertuigen (EV) is dat van 
belang. Het vermogen dat verbruikt 
wordt bij 120 km per uur ligt 20 tot 25 
procent hoger dan bij 100 km per uur. 
De afstand die op één acculading  kan 
worden afgelegd neemt significant toe 
als we de snelheid beperken, waardoor 
we binnen Nederland vrijwel elke be-
stemming zonder tussenstop kunnen 
bereiken. Gevolg is dat we kunnen 
volstaan met kleinere lichtere accu’s 
met een capaciteit van circa 30kWh in 
plaats van veel grotere accu’s die EV’s 
zwaarder en duurder maken. 

Het is onzeker of bij grootschalige 
inzet van EV’s  de stroomverzorging 
het in omvang en beschikbaarheid 
aankan. Door de accucapaciteit te be-
perken wordt het in ieder geval eerder 
mogelijk over te stappen op EV’s. Een 
verdere voorwaarde is, dat die  stroom 
voor het laden van de accu duurzaam 
wordt opgewekt. 

Ook bij onze huidige auto’s, uitge-
rust met een brandstofmotor,  zorgt 
een lagere snelheid voor een signifi-
cant mindere CO2 uitstoot. Zo kun-
nen we allemaal bijdragen aan een be-
tere aarde.

Leen Slegers
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Erediensten maart 2019
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

03 maart
Quinquagesima

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

06 maart
Aswoensdag

Dr. Duncan Wielzen en
Ds. Martine Nijveld in
H. Familiekerk,
aanvang: 19.00 uur

10 maart; 1e 40-dagentijd 
Invocabit

Ds. Oliver Elseman Ds. IJjo Akkerman
doopdienst

17 maart; 2e 40-dagentijd
Reminiscere

Ds. Axel Wicke
Biddag

Ds. Erika van Gemerden
Cantatedienst

24 maart; 3e 40-dagentijd
Oculi

Ds. Rob van Essen, Delft
m.m.v. cantorij

Ds. Derk Stegeman

31 maart; 4e 40-dagentijd 
Laetare

Ds. Casper van Dongen Ds. Leo de Leeuw
Schrift en Tafel

07 april; 5e 40-dagentijd
Judica

Gemeenschappelijke dienst om
11.30 uur in de Maranathakerk

Ds. Axel Wicke, ‘Anders vieren’

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

Leesrooster maart 2019
03 maart Jeremia 7:1-15; 1 Korintiërs 15:50-58; Lucas 6:39-49
06 maart Amos 5:6-15; 2 Korintiërs 5:20 - 6:10; Matteüs 6:1-6; 16-21
10 maart Deuteronomium 5:6-21; Romeinen 10:8-13; Lucas 4:1-13
17 maart Exodus 34:27-35; 1 Korintiërs 13:1-13; Lucas 9:28-36
24 maart Exodus 6:2-8(1-7); Romeinen 5:1-11; Lucas 13:1-9
31 maart 2 Kronieken 36:14-23; 2 Korintiërs 5:14-21; Lucas 15:11-32

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

Rond de diensten
Aswoensdag 6 maart: Oecumenische dienst op in H. Familiekerk
Op 6 maart is het Aswoensdag. Een dag vanuit de katholieke traditie die vaak 
oecumenisch wordt gevierd: begin van de vastentijd, van de veertigdagentijd, tijd 
van bezinning, tijd van inkeer – op weg naar Pasen, naar een nieuw begin.

Tijdens de Aswoensdagviering tekent de voorganger een askruisje op het 
voorhoofd van de aanwezigen, een oeroud symbool voor de kwetsbaarheid en 
vergankelijkheid van het menselijk bestaan. 

In de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29) is een oecumenische dienst, die 
om 19.00 uur begint. Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld gaan voor.

Zondag 10 maart: Doopdienst
In de Maranathakerk worden Hugo, Hidde en Thomas van den Berg gedoopt, 
kinderen van Yascha van den Berg en Sarah van den Berg-Ruitenberg. Voorgan-
ger is ds. IJjo Akkerman.

Zondag 17 maart: Dienst met motetten 
In de dienst worden twee motetten uitgevoerd, Psalm 119 van Henry Purcell, 
en The Lord is my Light van William Boyce. Uitvoerenden zijn het barokorkest 
Musica Poëtica en zangers onder leiding van Jörn Boysen. De dirigent geeft om 
10 uur een toelichting op beide werken.

Nieuwe rekeningnummers 

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Den Haag deelt 
mee dat onlangs de rekeningnummers voor de diverse giftenacties zijn 
gewijzigd. 

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

ziet u een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. 
•  Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van deze 

rekeningen? Dan ziet u bij de overboekingen dat deze overboeking is doorge-
stuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. 
U gelieve dan dit rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. 

De nieuwe rekeningnummers zijn: 
Voor de actie Kerkbalans:  
NL91 RABO 03737 20 696 (was NL87 FVLB 06358 14730)
Voor de Eindejaarsactie:  
NL16 RABO 03737 20 785 (was NL88 FVLB 06358 16458)
Voor de Solidariteitskas:  
NL88 RABO 03737 20 750 (was NL10 FVLB 06998 43391)
Voor de Septemberactie: 
NL91 RABO 03737 20 793 (was NL41 FVLB 0635816431)

KidsTime-middagen

De afgelopen twee maanden zijn er weer leuke KidsTime-middagen ge-
weest. Er lag nog geen sneeuw, maar tijdens de KidsTime-middag op 8 
december maakten de kinderen een ski-poppetje in de sneeuw en aten 

heerlijke pannenkoeken. Op 19 december knutselden de kinderen mooie kerst-
boompjes en aten samen spaghetti en een kerstijsje.

Het nieuwe jaar werd bij KidsTime gevierd met een nieuwjaarsdiner op 12 
januari 2019. Geheel voorbereid door de kinderen en geserveerd aan de ouders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes.

Het menu bestond uit een vruch-
tensapcocktail, groentesoep, stok-
brood met zelfgemaakte kruidenbo-
ter, wraps, minipizza en toetje met 
cake, fruit, kwark en slagroom. Al 
met al een lekker begin van het nieu-
we jaar.

Op 23 januari waren er niet zo veel 
kinderen, maar er werd wel gezellig een spel gespeeld en stoelendans gedaan. De 
soep en stokbroodjes met allerlei smeersels smaakten weer heerlijk.

Voor de rest van het seizoen zijn er KidsTime-middagen op: zaterdag 9 
maart, woensdag 27 maart, zaterdag 13 april, woensdag 8 mei en zaterdag 25 mei. 
Zaterdag 22 juni is de sluitingsdag.

Nelleke van Kooij

Time-out en hoe verder?

Vlak vóór kerst kreeg ik van 
de huisarts het advies om het 
werk in ieder geval zes weken 

neer te leggen. In de zesde week van dit 
verlof is in overleg met de arbodienst 
afgesproken dat ik therapeutisch weer 
wat werk ga oppakken. Om te begin-
nen ga ik twee dagen per week drie 
uur aan het werk. In overleg met de ar-
bo-arts zal bezien worden of en wan-
neer dit aantal dagen/uren uitgebreid 
wordt.

Concreet betekent dit dat veel blijft 
zoals het in de afgelopen weken was: 
voor pastoraat en uitvaarten zal ik nog 
steeds verwijzen naar mijn collegae, ik 
doe geen vergaderingen en veel mail 
zal ik nog niet beantwoorden. Van de 
kerkdiensten zullen er diverse door 
anderen opgepakt worden. Met dank 
natuurlijk aan mijn collegae en ande-

ren die in deze periode werk van mij 
overnemen!

Maar ook hoop ik een paar diensten 
weer zelf te kunnen doen. Dat wordt 
dan ook mijn kerntaak voor de ko-
mende tijd. En daar verheug ik me op. 
De eerste dienst waarin ik weer voor-
ga, is de oecumenische viering op As-
woensdag 6 maart. En het is heel fijn 
dat ik deze dienst sámen met collega 
Duncan Wielzen kan doen. In april 
hoop ik dan weer voor het eerst zelf 
een dienst te doen.

 
Ik had voor dit voorjaar diverse acti-
viteiten gepland: van gedichten lezen 
tot uitstapjes bij het jaarthema. Ik 
vind het natuurlijk erg jammer dat 
deze geen doorgang kunnen vinden. 
De poëzieavonden (4e donderdag van 
de maand) gaan in ieder geval tot Pa-

sen niet door. Rond de uitstapjes bij 
het jaarthema is het goed de Wijk-
krant en andere informatiekanalen in 
de gaten te houden. Onduidelijk is nog 
of het uitstapje naar Geloven in Moer-
wijk doorgaat (31 maart). Dat hangt 
ervan af of iemand anders het kan/
wil overnemen. Het uitstapje naar het 
Vadercentrum (12 april) gaat gelukkig 
gewoon door onder leiding van Chris 
van Dam (zie activiteitenkatern Wijk-
krant januari). 

Bij vragen kan natuurlijk ook con-
tact opgenomen worden met mijn col-
legae of met scriba Jan Kouwenberg.

Vanuit de gemeente heb ik in deze 
periode veel bemoedigende reacties 
gekregen: dat is heel fijn!! Ook langs 
deze weg wil ik iedereen hartelijk be-
danken voor alle kaarten, berichtjes, 
bloemen en andere attenties – voor 
alle trouw en alle lieve woorden. Op 
veel kaarten stond: ‘we missen je’. Dat 
is wederzijds: ik mis u/jullie, de con-
tacten, de activiteiten, het gewone le-
ven. Graag tot ziens dus!

Met een hartelijke groet,  
Martine Nijveld

Lezingen en concert Maranathakerk
•  Kunsthistoricus Jan Goossensen houdt een voordracht over de onstuimige 

nieuwbouw van kerken in Den Haag na de Tweede Wereldoorlog. (Woens-
dag 20 maart, 14.30 uur, gratis).

• Geschiedenisleraar Stefan Kras komt vertellen hoe hij op een middelbare 
school voor islamitisch onderwijs de leerlingen de essentialia van de Twee-
de Wereldoorlog uitlegt, inclusief de jodenmoord in de concentratiekampen. 
(Woensdag 27 maart, 20 uur, 5 euro).

• Hans Jansen dirigeert het Haags Kleinkoor met passiemuziek uit de zestien-
de en zeventiende eeuw. (Zondag 24 maart, 17 uur).
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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 
april-nummer uiterlijk op 
11 maart 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda maart
Vr 1 20 u Leeskring Uit je hoofd stappen, Bethel
Wo 6 15 u Leeskring Uit je hoofd stappen, Houtrustkerk
Wo 6 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Do 7 17.30 u PraatMaal, Bethel
Vr 8 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 8 19.30 u BethelBuurtBios, film: Black Narcissus
Za 9 17 u KidsTime-middag, ‘t Valkennest, Bethel
Di 12 18 u Vastenmaaltijd, Maranathakerk
Wo 13 17 u  Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Zo 17 15 u BethelMuziekMatinee, Lucia en Margret Schouten
Wo 20 14.30 u Voordracht Hup! weer een kerk erbij, Maranathakerk
Do 21 20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Za 23 20 u Dubbelconcert, Warner Fokkens en Arjan 

Breukhoven, Bergkerk
Zo 24 17 u Concert Haags Kleinkoor, Maranathakerk
Wo 27 17 u KidsTime-middag, ‘t Valkennest, Bethel
Wo 27 18 u Vastenmaaltijd, Maranathakerk
Wo 27 20 u Lezing over Jodenmoord, Maranathakerk
Do 28 20 u Samen gedichten lezen, Bethel 
Za 30 10 u Boek en Bar, boekenbeurs, Maranathakerk
Zo 31 15 u Excursie naar pioniersplek Geloven in Moerwijk

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

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

Greet en Joop Leeuwendal 
doen het rustiger aan

Het is eigenlijk niet goed voor 
te stellen, de Maranathakerk 
zonder de actieve inbreng 

van Greet en Joop Leeuwendal. Bei-
den op hoge leeftijd, maar tot voor 
kort nog zeer werkzaam, op allerlei ge-
bied. Daar is nu verandering in geko-
men. Joop heeft zijn werk in de kelder 
van de kerk, waar het grote kopieerap-
paraat staat en waar hij heel wat uren 
heeft doorgebracht, overgedragen aan 
Gerard de Jong en Tim de Gelder. 
Ook de administratie van de collec-
teopbrengsten heeft hij overgedragen. 
Greet was tot voor kort telefonisch 
aanmeldpunt voor de gemeentemaal-
tijd. Als gevolg van een lelijke val waar-
door ze buitenshuis moet revalideren, 
heeft zij ook dit werk overgedragen.

Vanaf deze plaats danken we het 
echtpaar Leeuwendal hartelijk voor 
het vele werk dat ze voor de kerk hebben gedaan. We hopen dat beiden nog lang 
van een gezonde levensavond in ons midden mogen genieten.

Namens de Maranathakerk, Jan Goossensen

All in the family
BethelMuziekMatinee -  
17 maart, 15 uur 

Het zit in de genen van deze 
familie, de muzikaliteit. De 
twee zussen Lucia (sopraan) 

en Margret (alt) Schouten traden 
eerder op in de BethelMuziekMati-
nee, maar dit keer komt het complete 
kwartet van zussen zingen, dus ook 
Roosje en Maria Schouten. Loepzui-
ver en van ongekende schoonheid zin-
gen zij, begeleid en afgewisseld met pi-
anomuziek gespeeld door hun nichtje 
Floor Dijnema.

Na afloop (16 uur) is er gelegenheid 
om contact te maken met bekenden 
en onbekenden onder het genot van 
een drankje. Dit alles voor een vrijwil-
lige bijdrage. 

Klaas Bruins
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Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?

• Bereik ca. 2000 huishoudens; 
• 10 keer per jaar; 
• Verschillende advertentieformaten mogelijk. 
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon (070) 345 61 53
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