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Wijkkrant Den Haag-West
10 jaar Taizé in
buurt-en-kerkhuis Bethel
Dit jaar viert de voorbereidingsgroep van het Taizé-avondgebed van de Gemeente Den Haag-West dat 
het 10 jaar geleden is dat Axel Wicke begon met de Taizé-gebedsvieringen op maandagavond in het 
buurt-en-kerkhuis Bethel. Inmiddels is er een vast groepje dat deze vieringen coördineert en begeleidt.

Op initiatief van de werkgroep 
‘Anders Vieren’ van de wijk-
gemeente Den Haag-West 

(bestaande uit Bergkerk, Marana-
thakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel) 
wordt dit jubileum feestelijk gevierd 
met een speciaal Taizé-ochtendgebed 
op zondagmorgen 7 april 2019 om 
10.30 uur. Deze viering van de geza-
menlijke kerken vindt plaats in de Ma-
ranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 
Den Haag.

Om het kerkmuur-overschrijdende 
karakter van de viering extra dimen-
sie te geven en ook om met velen extra 
stem te geven aan de blijdschap om dit 
jubileum, nodigen we u/je graag uit om 
deze ochtend met ons mee te komen 
vieren. Op die manier willen we ook de 
gemeenteleden van Bergkerk en Mara-
nathakerk bedanken voor hun voort-
durende steun aan de Taizé-vieringen 
in Bethel.

U/Je bent meer dan welkom! We 
verheugen ons op een prachtige viering!

Informatie:
 jokeadriana@outlook.com. 

Alle actuele info is ook te volgen op 
Twitter: @taize070 (TaizeBethel-
DenHaag).

Joke Kievit

Herdenking Jom Hasjoa

Op zondag 28 april 2019, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Is-
raël, herdenken wij in Den Haag de zes miljoen tijdens de Tweede We-
reldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16 

uur zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft  
als thema ‘Vasthouden aan de boom van het leven’.

Hein Griffi  oen zal een persoonlijk verhaal vertellen over zijn grootouders, die 
een Yad Vashem-onderscheiding ontvingen. Deze eretitel wordt door Israël ge-
geven aan mensen die Joden hebben helpen onderduiken. De jaarlijkse kroniek 
wordt gelezen door Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker van het 
Haags Gemeentearchief. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan 
Ken Gould en het ensemble Eloquentia. Ook leerlingen van enkele scholen zul-
len een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afl oop zullen er bloemen gelegd 
worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadsgenoten van harte 
uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft  onze Joodse stadgenoten vertrou-
wen dat wij jaar in jaar uit met hen herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet 
nodig. Meer informatie en een contactformulier treft  u aan op: www.jomhasjoa 
denhaag.weebly.com en www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag.

Lenie Vollebregt

Bijzondere doopdienst: 
“Het leven loopt soms anders”
Een bijzonder moment in de Maranathakerk: een doop in drievoud, daarmee belijdenis van de ouders 
en ook nog een huwelijksinzegening. Yascha en Sarah blikken terug.

Op zondag 10 maart zijn onze 
zoons Hugo, Hidde en Th o-
mas gedoopt. Voor ons is het 

een feest, omdat we niet alleen blij zijn 
met hen, maar vooral dankbaar dat we 
hen in ons leven hebben gekregen. De 
zorg voor kinderen krijgen, zien we als 
niet vanzelfsprekend en schept verant-
woordelijkheden. Het laten kennis 
maken met de Bijbel en betrokken zijn 
bij de kerk is een van deze verantwoor-
delijkheden.

Het uiting geven aan de blijdschap, 
dankbaarheid en het gevoel dat de 
zorg aan ouders wordt toevertrouwd, 
wordt al eeuwen in de kerk vormge-
geven in de doop. Sarah is in de Mara-
nathakerk opgegroeid, koestert daar-

aan warme herinneringen en heeft  
nog steeds vriendschappen uit deze 
tijd. Dopen in de Maranathakerk was 
daarom een logische stap. Het leven 
loopt soms anders dan volgens gebaan-
de paden. We zijn in de gelukkige situ-

atie niet één maar zelfs drie kinderen 
te laten dopen.

In de voorbereidende gesprekken 
met ds. IJjo Akkerman kwam ter spra-
ke dat ons huwelijk nog niet was inge-
zegend. Het voelde voor ons daarom 
bijzonder om parallel aan de doop te 
onderstrepen dat we blij zijn met el-
kaar, dankbaar voor elkaar en dat we 
het gevoel hebben dat de zorg voor el-
kaar aan ons is toevertrouwd.

Yascha en Sarah 
van den Berg-Ruitenberg

Kerkasiel
Wat hee�  het kerkasiel met ons als gemeente gedaan?  

In het februarinummer van de Wijkkrant vroeg ik aan u om uw ervaringen 
met het kerkasiel te willen delen. In de Wijkkrant van maart hebben Axel 
en Klaas hun ervaringen met het kerkasiel beschreven. Verspreid in deze 

Wijkkrant vindt u teksten geschreven door gemeenteleden. Ik spreek de wens 
uit dat de indruk die het kerkasiel op velen gemaakt heeft  doorleeft  in onze 
gemeente. 

Sity Smedinga

Bethel als groene kerk

Het is zover: het benodigde geld is bij elkaar. Ruim voor de zomer wor-
den bij Bethel zonnepanelen geplaatst. Dat gaat betekenen dat we on-
geveer net zo veel stroom gaan opwekken als we gebruiken en dat is een 

mooie bijdrage aan duurzaamheid. Verder is er een tuinplan, waar we de komen-
de maanden fi nanciering en vrijwilligers voor gaan zoeken.

Klaas Bruins
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Op weg naar Pasen

Een tijdje terug was ik in Brugge, één van die mooie steden in 
Vlaanderen.
Het viel me op dat spiritualiteit er op straat ligt. Vanaf veel 
straathoeken kijken Maria en Jezus je aan. En ook zag ik een 
bus rijden met bestemming ‘Kristus Koning’.
Je zou, nieuwsgierig geworden, in die bus willen stappen. Want 
het moet toch een mooie locatie zijn, waar Christus Koning is.

Ook op een andere manier ligt in deze stad het geloof op straat.
Aan de voet van een kerktoren ligt, op een bankje, een houten 
beeld.
Verbeeldend een mens, liggend, slapend. Een jas of deken om 
zich heen gewikkeld, over het hoofd getrokken, tegen de kou, 
gezicht niet te zien.
Een dakloze, zwerver?
Tot je naar de voeten kijkt, de wonden ziet. En je ontdekt dat 
het Christus is.
Christus Dakloze.
Zo ligt hij in onze wereld.
Hij ligt er, neemt plek in, confronteert, stoort, ligt er als een 
vraag - aan ons.
Er is nog een kleine ruimte over op de bank, zodat je (als leer-
ling) aan zijn voeten kunt gaan zitten.

Van Kristus Koning naar Christus als slapende zwerver op een 
bankje.
Die weg doet mij denken aan Palmpasen, de laatste zondag 
voor Pasen, begin van de Stille Week. Op die dag horen we het 
verhaal van Jezus die als koning binnengehaald wordt - maar 
niet als een koning met pracht en praal. Hij zit niet hoog te 
paard, maar trekt laag bij de grond, op een ezeltje, de stad van 
de mensen in. Zijn grootheid ligt in dienst. Voor nabijheid kiest 
hij, voor liefde en medemenselijkheid.

(…)
De liefde valt niet op,
ze schreeuwt het niet van de daken,
slaat zichzelf niet op de borst,
de liefde is zacht, bijna teder,
niet kwetsend,
niet bitter.
(…)
Ons leven is een raadsel.
Je hoopt dat je het eens begrijpen zult.
Tot zolang moeten we het doen
met geloof, hoop en liefde.
Maar met de liefde kom je het verst.

(bij 1 Korintiërs 13; uit: Piet van Midden, Met eigen woorden, teksten 
die je lief zijn)

Ik wens u een goede Pasen!

ds. Martine Nijveld

Uit de kerkenraad

Bij de besprekingen eind vorig jaar in de kerkenraad over de vraag hoe het 
verder moet na het stoppen van de tijdelijke formaties van Sity en Mar-
tine (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) wa-
ren er onder de kerkenraadsleden, zoals eerder geschreven, grote verschillen van 
inzicht in mogelijke oplossingen.

In de kerkenraadsvergadering in januari hebben we met elkaar gesproken 
naar aanleiding van een oriënterend gesprek dat een aantal van ons had met de 
heer Jandirk Pronk, ervaren coach en procesbegeleider. We hadden vertrouwen 
gekregen in zijn persoon om ons te loodsen door de warboel van ideeën waarin 
we terecht zijn gekomen en dat vertrouwen werd gestaafd door zijn voorstel tot 
plan van aanpak.

Inmiddels hebben we een goed eerste gesprek met elkaar gevoerd, het eerste 
in een reeks met als doel tot een consensus te komen over de te bewandelen weg.

 Sity Smedinga is op dit moment voorzitter van de kerkenraad. Zij neemt 
deze functie over van Martine Nijveld. Sity zal het voorzitterschap tijdelijk op 
zich nemen, zodat we als kerkenraad even de tijd hebben op zoek te gaan naar 
een geschikt iemand voor deze functie. Wij zijn Martine zeer erkentelijk voor 
alle inspanning. Daarnaast mogen we ons verheugen in de toezegging van Ineke 
Rog om toe te willen treden tot het ambt van ouderling – van de eredienst (17 
maart). Ook Joost Smits heeft  te kennen gegeven zijn taak als kerkrentmeester, 
die hij al vele jaren met verve bekleedt, te willen formaliseren door bevestiging in 
het ambt van ouderling-kerkrentmeester (14 april).

Verheugen mogen we ons ook in een aantal kinderen dat werd en zal wor-
den gedoopt. Op zondag 10 maart werden in de Maranathakerk gedoopt Hugo, 
Hidde en Th omas, zonen van Sarah en Yascha van den Berg-Ruitenberg. Op 
Paasochtend 21 april zal worden gedoopt in de Maranathakerk Ferdian, zoon 
van Bert en Gertieme Stam. Op 5 mei zullen worden gedoopt in de Bergkerk  
Linde, dochter van Marieke Smits en Remi van Zwet en Louisa, dochter van Iris 
Hoek en Remco Pronk.

Jan Kouwenberg

Bethel
MuziekMatinee

Zijn muziek wordt tot in Ame-
rika gespeeld en zelf speelt hij 
door heel het land: de Haagse 

componist Marc van Delft . Hij com-
poneert muziek voor symfonie-, har-
monie- en fanfareorkesten en voor 
piano en orgel. In Bethel spelen Marc 
(vleugel) en het Inguz-duo (de violistes 
Juliya Belyanevich en Francisca Simo-
nis) eigen composities, waaronder wat 
van zijn indringende passiemuziek. Na 
het concert van een uur kun je beken-
den en onbekenden ontmoeten bij een 
drankje. Het concert vindt plaats op 
14 april om 15 uur. Kosten: vrijwillige 
bijdrage.

Klaas Bruins

BethelBuurtBios

Vrijdag 12 april draait in Bet-
helBuurtBios de fi lm Hand-

some Devil (Ierland 2016, 
95 minuten). Een Iers internaat, met 
aan rugby verslaafde jongens, heet een 
nieuwe scholier welkom. Deze nieuwe 
sterspeler van het schoolteam wordt 
kamergenoot van een onsportieve jon-
gen die door iedereen wordt gepest. 
Al snel ontwikkelt zich een steeds 
hechter wordende, onwaarschijnlij-
ke vriendschap tussen de twee ado-
lescenten. Een vriendschap die door 
hun omgeving steeds meer op de proef 
wordt gesteld. Deur open om 19.30 
uur, de fi lm begint om 20 uur.

Ds. Axel Wicke

Verhalencafé
“Net als in een middeleeuwse kathedraal” 

Op vrijdag 12 april om 15 uur is er weer een verhalencafé in buurt-en-kerk-
huis Bethel. Dit keer met verhalen over indrukwekkende gebouwen. 
Of hier thuis, of vaker wellicht zelfs, ergens op reis, heeft  architectuur, 

hebben indrukwekkende gebouwen een onuitwisbare indruk op ons gemaakt. 
De ervaring in onverwachtse ruimtes of met gebouwen die wij bezochten kan 
ons enorm aan het denken zetten en ons niet snel meer loslaten. 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 – en wie alleen wil luisteren is natuurlijk ook van 
harte welkom! Voor koffi  e, thee en gezelligheid is gezorgd.

Ds. Axel Wicke

Zij trokken aan de verlichte bel
en konden nergens heen,
Geen geklaag en geen geween
“Kunt u ons een plekje geven
zodat we hier kunnen leven”
Zo begon ’t asiel in de Kapel

Zij trokken aan de verlichte bel,
de theologen en de leken,
van dichtbij en verre streken.
Met harp en trom, gitaar en fl uit
lazen zij de Bijbel uit,
tijdens ’t asiel in de Kapel. 

Zij trokken aan de verlichte bel,
de man die in het leger zat
en hij die met gevangenen bad.
Zijn hond kwispelt met de staart
de oplossing staat op de kaart
dankzij ’t asiel in de Kapel.

Zij trokken aan de verlichte bel,
De jongens van tv en krant
Een microfoon in iedere hand
“ze zijn vrij en kunnen gaan
opbouwen hun Hollands bestaan”.
Adieu aan ’t asiel in de Kapel.

Het mooie
van het verlenen van het kerkasiel
vond ik,
dat je altijd regels en wetten
in een democratie
ter discussie kunt en mag stellen,
zonder
daar teveel emotioneel bij betrokken te raken.
Vrijheid is een groot goed.

Gerdie van der Kolk

De laatste dienst van het kerkasiel die ik bijwoonde  was op de 
vroege morgen voor het einde van het kerkasiel. Ds. Eerbeek en zijn vrouw 
hadden hun hond meegenomen, zodoende, vertelden ze later, zouden we “toch 
met z’n drieën zijn”. Hoewel ik er al enige uren op had zitten (overigens erg 
boeiende diensten) ben ik toch gebleven, we waren toen toch met z’n vieren.
Complimenten voor de goede organisatie en betrokkenheid van zoveel 
mensen. ’t Geheel kan alleen maar als heel positief ervaren worden. Dat heb ik 
verwoord in het volgende gedicht:

Mw. van Dijk- Engelen

Criminaliteit 
aan je voordeur!

Niet iedereen die bij je aanbelt 
heeft  goede bedoelingen. 
Hoe kun je voorkomen dat je 

aan de voordeur slachtoff er wordt van 
criminaliteit?

Ga daarvoor op dinsdag 30 april 
van 10 tot 12 uur naar buurt-en-kerk-
huis Bethel, waar een voorlichtings-
bijeenkomst over babbeltrucs plaats-
vindt. Voorlichting in de vorm van 
interactief theater.

Graag van te voren aanmelden bij 
mij: kbruins@stekdenhaag.nl, 070-
318 16 56. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.

Klaas Bruins
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Samen gedichten lezen

Op de vierde donderdag van de maanden april en mei bent u welkom om 
samen gedichten te lezen. Gedichten die op de één of andere manier 
aansluiten bij onze actualiteit. Of zomaar een paar mooie gedichten. 

Poëzie kan woorden geven aan vreugde en verdriet, aan verlangen en zorgen, aan 
onze kleine en grote vragen. Het kan ons helpen onze weg te vinden in wat ons 
als mens en maatschappij bezighoudt. En zo nodigt samen gedichten lezen ook 
altijd uit tot gesprek. Ik zorg voor de gedichten: van Antjie Krog tot Huub Oos-
terhuis tot Marjoleine de Vos tot … Laat u verrassen! En u hoeft geen verstand 
van poëzie te hebben om aan te sluiten.

 
Wanneer: donderdagen 25 april en 23 mei, 20 uur
Waar: buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24 / 06-16 73 37 42

NB: Nóg leuker is het om vóór het gedichten lezen aan te sluiten bij de maaltijd 
in Bethel. Er kan vegetarisch gegeten worden van 18.00 -19.30 uur, voor 5 euro. 
Opgeven bij maaltijden@betheldenhaag.nl of 070-318 16 56. 

Ds. Martine Nijveld

Lezing in het kader van  
het Rembrandtjaar

Het zal niemand ontgaan dat het Rembrandtjaar is. De grote schilder 
overleed 350 jaar geleden. Aanleiding voor een lezing over een wat on-
derbelicht thema: de achtergrond van zijn talloze bijbelse voorstellin-

gen. Hoe kwam de man tot zijn altijd rake typeringen en uitdrukkingen van 
bijbelse taferelen?

Jan Riemersma is Rembrandt-kenner. Hij heeft een boek geschreven, en 
komt vertellen, over uitgerekend dit onderwerp: ‘Een glimp van de hemel, het 
geheim van Rembrandts geloof’. Op grond van uitgebreid bronnenonderzoek 
verklaart hij Rembrandts leven en werkwijze. “Hij was op alle mogelijke manie-
ren verbonden met kerk, cultuur en maatschappij.”

Woensdag 24 april, 20 uur. Maranathakerk. Toegang 5 euro.
Jan Goossensen

KidsTime middagen
13 februari: Eindelijk weer nummerjacht!

Omdat het kerkasiel voorbij 
was, kon het hele gebouw 
weer gebruikt worden voor 

dit leuke spel. Zo’n 20 kinderen speur-
den tijdens deze KidsTime-middag 
op 13 februari in hoeken en gaten van 
buurt-en-kerkhuis Bethel naar de lei-
ding, die nummers weggaf. Hoe eer-
der je ze vond, hoe hoger het nummer 
dat je meekreeg.

Maar voordat er gespeeld kon wor-
den, moest het donker zijn. Daarom 
aten we eerst een lekker broodje fri-
kandel of kipcorn en een toetje.

9 maart: Creatief met PlayMais

Leuk om te zien wat je kunt maken 
van PlayMais. PlayMais is een veilig 
en creatief materiaal, gemaakt van 
maïs, water en levensmiddelenkleur-
stoffen. Met een klein beetje water 
kun je de stukjes aan elkaar plakken. 
Tijdens de KidsTime-middag maak-
ten de kinderen hiervan de mooiste 
werkjes. Ook werd gezamenlijk gege-
ten, dit keer nasi en bami.

Nelleke van Kooij

Inleverdag Bazaar

De bazaar 2019 vindt zoals gebruikelijk plaats in het eerste weekend van 
september, op vrijdag en zaterdag 6-7 september. De eerstvolgende inle-
verdag is zaterdag 13 april. U kunt dan tussen 10 uur en 12 uur uw over-

tollige spullen komen brengen in de Maranathakerk: boeken, muziek, schoenen, 
kleding, servies, keukenspullen, brocante, handwerkmateriaal, sieraden, kinder-
speelgoed, (nog bruikbare!) elektronica, enzovoort. De volgende inleverdagen 
zijn op de zaterdagen 15 juni, 24 augustus en 31 augustus, steeds 10-12 uur.

Dringend verzoek: wilt u geen spullen tussentijds brengen? Voor bijzondere 
situaties, bv. bij verhuizing, als een huis wordt leeggeruimd of bij een ‘grote op-
ruiming’, kunt u contact opnemen met mij (tel 06-10 16 90 59 / 070-346 34 43,  
cfm.gijsbers@planet.nl) of Jan Goossensen (jangoossensen@ziggo.nl).

Carolien Gijsbers

Bewondering en dankbaarheid

Bewondering heb ik voor de bijzondere aard van de diensten, qua vormgeving 
en inhoud zo divers. Voorgangers, die vanuit alle delen van het land acte de 
présence gaven en er zelfs voor uit Amerika kwamen. Elk met een eigen unieke 
boodschap.

Bewondering heb ik voor gemeenteleden, die ’s nachts waken en na enkele 
uren slaap overdag weer de ‘gewone’ taken van hun kerkelijke bezigheden op-
pakten.

Bewondering heb ik voor allen, die het kerkgebouw schoon en opgeruimd 
hielden en iedere bezoeker vriendelijk welkom heten.

Dankbaar ben ik dat ik mag behoren tot één grote christelijke gemeen-
schap, die durft op te komen voor mensen(kinderen) die dit zelf niet kunnen.

De diensten te kunnen bezoeken en je naam in het bezoekersregister te 
schrijven zonder dat deze vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in onze 
democratische samenleving tot repercussies leidt.

Zomaar een bezoekster

Mijn reactie op de doorlopende dienst in de Bethelkapel

Ik heb dit ervaren als een verademing. Eindelijk eens een kerk die ergens voor 
staat. Vooral het feit, dat de landelijke kerk zich hier ook zo spontaan achter 
stelde. Heel vaak zijn synode-uitspraken zo weinig zeggend; kool en geit spa-
rend. Hier zag je eindelijk eens weer, waar een kerk voor staat: barmhartigheid 
en recht. Dit sprak een heel groot deel van de Nederlandse kerkleden en ook 
veel buitenkerkelijke mensen aan; zozeer zelfs, dat het CDA zich achter de 
oren ging krabben en uit angst kiezers te verliezen een switch maakte, waar-
door het gezin en veel andere lotgenoten nu kunnen blijven. Een dwaze actie 
heb ik het wel eens genoemd, maar als reactie op zo’n schrijnende maatregel 
een zeer terechte. Een deelnemer aan een dienst die ik meemaakte, vergeleek 
het met zeven keer om de muren van Jericho heen trekken, tot ze vielen. 

Ik kijk uit naar volgende acties van de kerk, waarin ze zich duidelijk uit-
spreekt tegen allerlei vormen van onrecht en dom politiek handelen als de gro-
te tegenstelling tussen rijk en arm; en de gedachte, dat je met sterke legers de 
vrede kunt bewaren.

Henk Nusselder

In de Bergkerk werd op zondag 17 maart Ineke Rog bevestigd in het ambt van 
ouderling. Ds. Axel Wicke typeerde Ineke in zijn toespraak als een trouwe 
bezoekster die graag iemand helpt en zich verantwoordelijk voelt voor het 

reilen en zeilen in de kerk. Ineke, die in het verleden diaken in de Bethelkapel 
is geweest en daar ook de mededelingen afkondigde, praat graag mee over het 
beleid binnen de kerk. Volgens Axel is dat een zegen voor het werk dat gedaan 
moet worden en ziet hij uit naar haar unieke en persoonlijke inbreng. Waarbij 
het Ineke’s doel is om erop toe te zien dat mensen in de kerk elkaar niet uit het 
oog verliezen en dat de boodschap van God voor alle mensen waar mag worden.

Omringd door alle andere ambtsdragers beantwoorde Ineke de vragen die 
Axel stelde bevestigend en ontving ze de zegen. “Dat ze de liefde van God mag 
doorgeven aan iedereen”. Tot slot werd Ineke door de gemeente toegezongen met 
het door haar gekozen lied ‘O heer die onze vader zijt’ met daarin de passende 
regel: “Laat ons hart door u geleid, met liefde zijn vervuld.”

Marinus van Kooij

Oog voor elkaar

Enige gedachten bij de 
diensten in Bethel
Voor de voorgangers was het een 
uitdaging vanwege de setting waar-
in soms/vaak geïmproviseerd moest 
worden! Voor bezoekers zoals ik en 
mensen om mij heen die dat ook 
aangaven maakte dat de diensten 
juist heel bijzonder. Hier voelde ik 
een spiritualiteit die ik in ‘gewone’ 
diensten weinig ervaar. Wel op bij-
voorbeeld gespreksavonden en ge-
dichtenavonden waarbij er ook veel 
meer samenspraak en onderlinge 
uitwisseling is. Ik vond het een moe-
dig besluit van de kerk om hiermee 
de aandacht voor het ‘krappe’ kin-
derpardon te vragen. Geweldig dat 
er zoveel gelobbyd is, naast alle aan-
dacht voor de diensten is er vooral 
achter de schermen meer gebeurd, 
en de uitkomst was meer en mooi-
er dan ik eerlijk gezegd verwachtte. 
Maanden doorgaan, dag en nacht, 
bemannen, roosteren. Grote be-
wondering voor de trouw die hieruit 
spreekt! Trouw die ik meen te zien 
bij bijvoorbeeld het Leger des Heils 
waarvan ik daarom, en vanwege het 
Praktische, een groot bewonderaar 
ben! De omstandigheden rond de 
familie en het kinderpardon heb-
ben binnen en buiten de kerk iets 
bijzonders, bijna wonderlijks, ge-
bracht. Ons getild boven het beleven 
van een ‘gewone’ kerkdienst. Maar 
voor beide vormen geldt uiteinde-
lijk hetgeen je ervan mee naar buiten 
neemt!

Sietske Oosterheert

Bethel,

een huis om in te schuilen,
naar binnen te lopen om de ander te 

ondersteunen,
er verrijkt, of opgeladen weer uit te 

gaan,
door de sfeer, de stilte, het bijzon-

dere, mooie woorden, muziek en 
liederen, de hartelijkheid.

Maar vooral dat wat niet onder 
woorden te brengen valt,

een hernieuwd beleven
Sity
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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

I

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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Wij gedenken
Jacoba Johanna Ruitenberg (15 augustus 1927 - 15 februari 2019)
Op vrijdag 15 februari is op 91-jarige leeftijd Co Ruitenberg overleden. Jarenlang 
heeft ze met haar zus Siets op de Laan van Poot gewoond. Ze zaten beide in het 
onderwijs, Co als lerares geschiedenis aan het christelijk lyceum De Populier. 
Haar hele leven is de kerk een bron van vreugde geweest. Dat gold de Hervorm-
de Kerk in haar geboorteplaats Waspik, maar ook de Bethelkerk aan de Händel-
laan in Den Haag. In deze kerk is zij samen met haar zus zeer actief geweest. Co 
vooral in het vormings- en toerustingswerk als voor de open maaltijd waarvan ze 
ooit de initiatiefneemster was. Co was iemand die goed kon organiseren, graag 
lezingen gaf over haar reizen, en nauw betrokken was op haar familie. Haar ge-
loofsmotto stond op de rouwkaart: Of wij nu leven of sterven, we zijn van de 
Heer (Rom. 13:8). De dankdienst voor haar leven vond plaats in de Bergkerk, de 
kerk waar ze na de sluiting van de Bethelkerk in 2013 graag kwam. De begrafenis 
vond een dag later in Waspik plaats. 

Nico Riemersma

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

De opstanding van Jezus gooide destijds al behoorlijk wat in de war en nog 
steeds doet Pasen, het opstandingsfeest, dat met onze agenda’s. In april 
trekken wij daarom pas op donderdag 25 april, weer de kroeg in voor de 

Vrome Freule – en dan ook zeker, om met terugwerkende kracht en in een gezel-
lige sfeer, bij een drankje en een hapje Pasen te vieren! De gespreksonderwerpen 
noch de -deelnemers liggen van tevoren 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 altijd gezellig en de eerste ronde betaalt de kerk.

Donderdag 25 april vanaf ca. 20.00 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 
558 (tegenover de HEMA), van harte welkom en neem graag een vriend(in) of 
kennis mee!

Ds. Axel Wicke Update ds. Martine Nijveld 

In het vorige nummer van de Wijkkrant kon u lezen dat ik in februari, na een 
ziekteverlof van zes weken, weer voorzichtig met werken begonnen ben. Met 
de arbo-arts is afgesproken dat ik in de maanden maart en april zal proberen 

elke week een paar uur meer te werken. Daarbij natuurlijk telkens even evalue-
ren: is het tempo van opbouwen oké? Welke taken pak ik op?

Mijn eerste dienst was op Aswoensdag, een oecumenische viering in de H. 
Familiekerk, samen voorbereid met collega Duncan Wielzen van de parochie. 
Het was heerlijk om weer voor te gaan! En heel fijn om te zien dat veel mensen 
uit Bergkerk en Maranathakerk deze dienst meegevierd hebben.

De volgende diensten waarin ik voorga, zijn die met Palmpasen in de Berg-
kerk en de gezamenlijke dienst op zondag 5 mei. Ik verheug me erop!

Zolang ik nog niet mijn volledige aantal uren werk, worden diverse diensten 
nog overgenomen door andere voorgangers. En het is heel fijn dat ze dat doen! 
Voor mijzelf betekent het dat ik niet voor zal gaan in diensten in de Stille Week 
en met Pasen. Dat vind ik natuurlijk erg jammer, want deze diensten zijn elk jaar 
weer een hoogtepunt (en ik ben vast niet de enige die dat zo ervaart).

In deze opbouwfase zal ik - in het begin - voor uitvaarten en crisispastoraat 
nog verwijzen naar mijn collegae. Ik zal niet alle vergaderingen doen en niet alle 
mail beantwoorden. Als alles goed gaat, zal dit in de loop van de tijd weer overlo-
pen in de ‘gewone’ situatie. Na Pasen hoop ik ook weer andersoortige activiteiten 
op te pakken. Zo is het de bedoeling dat de poëzieavonden (4e donderdag van de 
maand, in Bethel) doorgaan. Zie info elders in dit nummer.

Vanuit de gemeente bleven kaartjes en andere lieve reacties komen. Ik heb 
deze steun zeer gewaardeerd. Ik kreeg zelfs een paar kindertekeningen! Ook als 
ik op zondagen in de kerk kom als kerkganger ontvang ik veel hartelijke belang-
stelling. Dat alles doet mij heel goed. Nogmaals veel dank!

Met een vriendelijke groet, Martine Nijveld

Bethelkapel bijna hersteld

Het was even schrikken toen, 
na maanden intensief ge-
bruik ten behoeve van het 

kerkasiel, de Bethelkapel leeg achter-
gelaten werd. Het maanden lang bran-
den van tienduizenden waxinelichtjes 
en kaarsen had zijn sporen nagelaten. 
De kapel was van onder tot boven he-
lemaal zwart! Het aanraken van het 
tegelplateau en stoelen resulteerde in 
zwarte vingers. Zowel de wanden als 
het plafond zagen er niet uit. Overal 
zat roet.

Nadat het schoonmaakbedrijf zich 
erop had uitgeleefd, was het nog steeds 
niet schoon. Uiteindelijk moesten alle 
muren opnieuw geschilderd worden. 
Nu ziet het er weer net zo fris uit als 
na de verbouwing vier jaar geleden. En 
dan de vloerbedekking: die was door 
al het gemorste kaarsvet niet meer om 
aan te zien. Het kaarsvet bleek er he-
laas niet uit te krijgen. Gelukkig komt 
dat binnenkort ook in orde, want de 
nieuwe vloertegels zijn reeds besteld.

Omdat de muren van de kapel 
weer mooi wit zijn, kan er een nieuwe 
expositie plaatsvinden. Er hangen nu 
schilderijen van kunstschilderes Mo-

nique Richmond. Veel schilderijen 
hebben iets met de zee. Zeer de moei-
te waard om eens te bekijken. Als u 
er één thuis aan de muur wilt hebben 
kan dat ook, ze zijn te koop. De expo-
sitie duurt tot aan de zomervakantie.

Marinus van Kooij

Deelname aan het kerkasiel 
was er wat mij betreft al vanaf het 
allereerste begin. Ik vond namelijk 
de regelgeving en de uitvoering 
rond de asielprocedure, met name 
de toepassing van het kinderpardon, 
onrechtvaardig. Daarbij ging het me 
niet alleen om het gezin Tamrazyan.

Verder speelde een rol dat ik in de 
buurt van Bethel woon, terwijl de 
meeste deelnemers uit het hele land 
kwamen. Bij de diensten had ik wel 
vragen. Werd de inhoud niet teveel 
verbaal? Dat zijn we als protestan-
ten toch gewend. Daarom koos ik 
steeds voor woord, gebed, lied én 
Tafel. Vooral door de viering van 
het Avondmaal dacht ik het nog wel 
even te kunnen volhouden. Maar 
God zij dank mochten we op 30 ja-
nuari het einde vieren van de conti-
nue kerkdiensten!

Henk Onderstal

Een selectie uit de reacties van Marion

-  Een keer was er een groep gemeenteleden uit Bleiswijk, met voorgangster, 
pianiste en een paar mensen die samen zongen. Een paar mensen lazen tek-
sten die ze hadden uitgekozen. Een van de gemeenteleden vertelde na de 
dienst bij een kop thee dat zij al een keer naar Bethel was geweest. Ze vond 
dit zó mooi, dat ze vroeg of ze als gemeente een keer zouden gaan. Als groep 
hadden ze de dienst voorbereid. Dit leverde ook onderling nieuwe contac-
ten op. Tijdens de dienst had de voorgangster ook gevraagd, waarom ben 
je hier, wil je een kaarsje branden? Vele reacties waren er. Ook een oudere 
man vertelde dat hij kort ervoor bij een CDA- nieuwjaarsreceptie was ge-
weest. Hij had daar uitgesproken dat hij teleurgesteld was dat het bestuur 
van CDA in zijn gemeente niet voor het kinderpardon was. Hij overwoog 
na 24 jaar niet meer op deze partij te stemmen. Een week later bleek dat de 
CDA als partij wel voor verruiming van het kinderpardon was.

-  Een Japanse televisieploeg was in de kerk geweest om verslag te doen, hoor-
de ik van iemand. Ook journalisten van de New York Times zijn er twee 
keer geweest.

-  Op een zondagmiddag was er een groep gemeenteleden uit Katwijk geko-
men. Bekenden van de familie Tamrazyan. 

-  Van Klaas Bruins hoorde ik dat kinderen uit de Thomas Schwenckestraat 
soms naar de kapel kwamen en kleren hadden meegenomen voor het gezin. 
Ook dat boodschappen door een paar mensen uit de straat werden gedaan 
voor het gezin. Van iemand uit de Ondersteunersgroep hoorde ik dat ze re-
gelmatig naar Bethel ging om met de middelste dochter iets te gaan bakken 
in de keuken daar. De Nederlandse partner van een man uit Irak die bij de 
groep hoorde die in de Sacramentskerk verbleef en eerder in het centrum in 
een tent verbleef, en nu geldige verblijfspapieren heeft, verzorgt regelmatig 
een dienst in Bethel met meditaties in de vroege ochtend.

Enz. enz. Een bijzondere sfeer en ervaring die veel indruk op mij heeft gemaakt.

Marion Jongens

Kerkasiel

Mijn hart ligt bij kinderen; ze zijn 
kwetsbaar, afhankelijk, puur en on-
schuldig. Om het algemene kinder-
pardon te ondersteunen, ging ik een 
keer naar de doorlopende kerkdienst 
in Bethel, wel met de twijfel, was dit 
nu de juiste manier? Wat raakte mij 
de warmte, de eenvoud en de goede 
sfeer, die de dienst uitstraalde. Een 
tweede keer zat ik naast de hele fa-
milie T. en kreeg het ‘vraagstuk’ een 
menselijk gezicht. Wat ben ik blij 
met mijn geloof, met onze gemeen-
te en met de kerk. De zachte en stille 
krachten hebben overwonnen. Zo is 
kerk-zijn bedoeld; er zijn voor de an-
der, die geen helper heeft en dat geldt 
zeker voor kinderen om de redenen 
hierboven genoemd. We zijn weer in 
beweging gekomen en ik hoop dat 
we doorgaan. Geloven is doen, wer-
ken aan een rechtvaardiger samenle-
ving en een schonere aarde. Meer is 
het niet, maar zeker niet minder.

Anje Broekman-van der Brug

Het kerkasiel was voor mij 
een bijzondere periode
Ik herkende het direct als een recht-
vaardige actie in de lijn van de bedoe-
ling van de NAAM − dat we ons als 
naaste van de mens in nood opstel-
len. Wel had ik graag meer inzicht 
gehad in de feiten, maar ik kwam tot 
de conclusie dat ik in dit geval moest 
vertrouwen op het kritische inzicht 
van de initiatoren. Al snel werd dui-
delijk dat de dienst in de vroege och-
tenduren weinig mensen trok en ik 
heb toen een paar weken vrijwel elke 
ochtend een paar uur gekerkt, een 
win-win situatie, het gaf structuur 
aan mijn dagen, ik maakte allerlei 
vormen en smaken van vieren mee 
die ik niet kende, ik voelde me op-
genomen in een heilig gebeuren met 
mensen die ik niet kende en leerde 
kennen van hun beste kant. Toen er 
via de App-groep een oproep kwam 
om coördinatoren vond ik het lo-
gisch me meer te committeren en 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Ik ervoer solidariteit, vriendschap, 
respect, een veelstemmig bewegen 
rond vijf mensen en met een appel 
op een waardig kerkasiel. Zo groots 
kan een bewogen kerk ook zijn, heb 
ik ervaren.

Jan Kouwenberg
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buurt-en-kerkhuis Bethel

Eindredactie:
Marinus van Kooij, 
tel. 06-51 69 84 80  
en Marieke Smits,  
tel. 06-49 94 67 41 
wijkkrantdhw@gmail.com

Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller, 
tel. 070-365 11 66, 
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen, 
tel. 06-44 91 63 62, 
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel: 
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56, 
KBruins@stekdenhaag.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:  
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.

Erediensten april 2019
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

07 april; 5e 40-dagentijd
Judica

Gemeenschappelijke dienst om
11.30 uur in de Maranathakerk

ds. Axel Wicke, ‘Anders vieren’

14 april; 6e 40-dagentijd
Palmarum

ds. Martine Nijveld dhr. Thomas Kraan

18 april
Witte Donderdag

mw. Sity Smedinga 15.00 uur
Heilig Avondmaal

zie Bergkerk

8 april
Witte Donderdag

ds. Olivier Elseman 19.30 uur
Heilig Avondmaal

ds. Axel Wicke 19.30 uur
Schrift en Tafel

19 april
Goede Vrijdag

ds. Axel Wicke
19.30 uur

mw. Sity Smedinga
19.30 uur

20 april
Stille Zaterdag

In buurt-en-kerkhuis Bethel
Taizé Paaswake om 19.30 uur
ds. Axel Wicke

In buurt-en-kerkhuis Bethel
Taizé Paaswake om 19.30 uur
ds. Axel Wicke

21 april
Paaswake

Zie Maranathakerk ds. IJjo Akkerman
06.00 uur

21 april
Pasen

mw. Sity Smedinga
m.m.v. cantorij

ds. IJjo Akkerman
met doop

28 april
Quasimidi Geniti

ds. Tineke Veldhuizen, Zandhoven 
(B) m.m.v. Bethelkwartet

ds. Erika van Gemerden

05 mei; Misericordia
Domini / Goede Herder

ds. Martine Nijveld Gemeenschappelijke dienst om
10.00 uur in de Bergkerk

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

Oecumenisch leesrooster april 2019

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

07 april  Jesaja 58:7-10; 2 Filippenzen 3:7-14; Lucas 20:9-19
14 april  Jesaja 50:4-7; 2 Filippenzen 2:5-11; Lucas 22:1-23, 56
18 april  Exodus 12:15-20; Psalm 81; Johannes 13:1-15
19 april  Exodus 12:21-28; Hebreeën 9:11-15; Johannes 18:1-19, 42
20 april  Exodus 15:1-3; Romeinen 6:3-4; Lucas 24:1-10(11)
21 april  Jesaja 51:9-11; Kolossenzen 3:1-4; Johannes 20:1-18
28 april  Genesis 28:10-22; Openbaring 1:12b-20; Lucas 24:13-35

Rond de diensten
Zondag 7 april – Anders Vieren: Kennismaking met Taizé
De gezamenlijk dienst op zondag 7 april wordt weer voorbereid door de werk-
groep Anders Vieren. Daarbij hebben wij een wens van de Gebedsgroep in 
Bethel opgepakt: Afgelopen oktober bestond daar het Avondgebed met liede-
ren uit de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé tien jaar, en als een soort 
lustrumviering wilden zij graag hun manier van bidden en vieren met heel de 
kerkgemeente delen.

Daarom dat de Anders Vieren-dienst op 7 april onder de noemer van een ‘Ken-
nismaking met Taizé’ zal staan. Dat betekent dat het door menigeen waarschijn-
lijk nóg ‘anders-er dan anders’ ervaren zal worden dan de gemiddelde Anders 
Vieren-dienst. Mocht u tot nu toe niet veel ervaring hebben met Taizé, dan is 
deze dienst een unieke kans om deze bijzondere gebedstraditie eens te leren ken-
nen. En om erachter te komen waarom daar, in dit kleine dorp in de Bourgogne, 
duizenden - met name jongeren - met plezier en overgave drie keer per dag naar 
de kerk gaan, en na hun terugkeer in hun eigen kerkgemeenten vaak gebedskrin-
gen oprichten zoals de onze in Bethel. Volgens mij heeft dat (mede) met twee 
principiële verschillen met ‘doorsnee-erediensten’ te maken, waar ik u voor uw 
komst op 7 april dus ook op voor wil bereiden:
– De liturgie is in Taizé niet iets wat je als kerkganger ‘consumeert’, maar wat 

binnen de aanwezige gemeente ontstaat. Er is geen ‘voorganger’ die voor in de 
kerkzaal iets doet en een preek houdt, liturgie draait veel meer om het openen 
van een ruimte voor God, voor het waaien van de Geest. Daarom de nadruk 
op de stilte en de speciale vorm van de gezongen liederen die steeds weer wor-
den herhaald en zo tot een soort ‘gezongen gebeden’ worden.

– De liturgie in Taizé spreekt veel meer de ervaring en het gevoel aan dan het 
hoofd, de ratio en het intellect. Het gaat er meer over wat mensen beleven dan 
hoe zij door middel van woorden en gedachten worden geïnspireerd, ook al 
kan ook dit absoluut wel gebeuren tijdens de wat langere tijd van stilte die de 
preek vervangt, of tijdens het gezamenlijke zingen van de unieke liederen uit 
deze kloostergemeenschap.

Ik hoop dat ik u met deze woorden nieuwsgierig heb kunnen maken en dat u 
met een open hart en geest deze dienst mee komt vieren. Tot 7 april!

ds. Axel Wicke

Zondag 14 april - Palmzondag
Op zondag 14 april vieren we Palmpasen. We horen op deze dag het verhaal van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Juichend wordt Jezus binnengehaald. Vol enthou-
siasme. Tegelijk is deze zondag het begin van de Stille Week, een week vol intense 
vieringen op weg naar Pasen. Op Palmzondag wordt, in de dienst in de Bergkerk, 
Joost Smits bevestigd als ouderling-kerkrentmeester in onze wijkgemeente. Joost is 
al jaren kerkrentmeester en qua werkzaamheden verandert er dan ook niets, maar 
ná deze dag zal hij ook ambtsdrager zijn. En daar zijn we blij mee!

Zondag 21 april - Pasen 
In de vroege ochtend om 6 uur kunt u gezamenlijk naar het licht tijdens de Paas-
wake in de Maranathakerk. Vervolgens kunt u kiezen tussen een dienst met can-
torij in de Bergkerk en een dienst in de Maranathakerk met doop van Ferdian, 
zoon van Gertieme en Bert Stam (organist van de Maranathakerk). Van harte 
welkom bij deze feestelijke diensten!

Witte Donderdag 18 april 
Naast de avondviering is er ook om 15 uur een middagviering in de Bergkerk, 
voor iedereen die liever niet ’s avonds over straat gaat. Ook voor hen die het op 
zondag niet lukt om op tijd naar de dienst te komen, is deze middagviering een 
mooie gelegenheid om weer een keer naar de kerk te kunnen gaan. In deze dienst 
staan we stil bij de laatste feestelijke maaltijd die Jezus met zijn leerlingen had. 
En ook wij zullen met elkaar het avondmaal vieren. Wij verzoeken u om zoveel 
als mogelijk zelf vervoer te regelen, maar is het vervoer naar deze dienst een pro-
bleem, neem dan contact op met Sity Smedinga.

Zondag 5 mei - Vooruitblik 
Op zondag 5 mei vieren we als Den Haag-West samen in de Bergkerk. Extra 
feestelijk is dat op deze dag twee kleine kinderen gedoopt zullen worden: Linde, 
dochter van Marieke Smits en Remi van Zwet, en Louisa, dochter van Iris Hoek 
en Remco Pronk.

Rectificatie rekeningnummer 
actie Kerkbalans
Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Den 
Haag deelt mee dat in het maartnummer abusievelijk een 
onjuist rekeningnummer is vermeld bij de Actie Kerkba-
lans. Het goede rekeningnummer voor de actie kerkbalans is  
NL38 RABO 0373 7207 77 ten name van Protestantse Ge-
meente te 's-Gravenhage. Excuses voor deze vervelende fout.

Joost Smits

Joop van Groningen

Onlangs was het 20 jaar geleden dat Joop van Groningen zijn werk als 
steun en toeverlaat van onze kosteres Leonore is begonnen. Dat kwam 
goed uit, omdat in die tijd het gezin van Leonore en Jos werd uitgebreid 

van drie naar vijf personen.
De wijkgemeente is dankbaar voor alles wat Joop, ondanks zijn inmiddels 

toch gevorderde leeftijd, voor ons heeft gedaan. Wij hopen dat hij nog een tijdje 
op deze manier verder wil en kan gaan.

Om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te gaan, werd Joop in de dienst van 
24 februari als dank een bloemetje aangeboden. En om deze dag ook voor de ge-
meente een beetje feestelijk te laten zijn, was er wat lekkers bij de koffie.

Joost Smits

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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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 
mei-nummer uiterlijk op 
8 april 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda april
Wo 3  15 u Leeskring Uit je hoofd stappen, Houtrustkerk
Wo 3  10.30 u  Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Do 4 17.30 u  PraatMaal, Bethel
Vr 5 20 u Leeskring Uit je hoofd stappen, Bethel
Zo 7 10.30 u Taizé-ochtendgebed, Maranathakerk
Wo 10  17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Vr 12 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 12 17 u Excursie naar Vadercentrum
Vr 12 19.30 u  BethelBuurtBios, film: Handsome Devil
Za 13 10 u Aanleverdag Bazaar, Maranathakerk
Za 13 17 u KidsTime-middag, ’t Valkennest, Bethel
Zo14 15 u BethelMuziekMatinee, Paasconcert 
Wo 17 14.30 u Muziek op Lesbos, lezing Jorina van Bergen, 

Maranathakerk
Do 18 15 u Middagviering Witte donderdag, Bergkerk
Wo 24 20 u Lezing Het geloof van Rembrandt, Maranathakerk
Do 25 20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Do 25 20 u Samen gedichten lezen, Bethel 
Zo 28 16 u Herdenking Jom Hasjoa, Kloosterkerk
Zo 28 17 u Concert Musica Poëtica, Maranathakerk
Di 30 10 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
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

TeenTime-avond

Eén keer per drie weken komt op vrijdagavond vanaf 20 uur een groep tie-
ners bij elkaar in ’t Valkennest, in buurt-en-kerkhuis Bethel. Meestal zijn 
er zo’n 10-12 deelnemers, wisselend onder leiding van Marline, Jasmine, 

Leander en Jeroen. Elke avond wordt anders ingevuld: samen gamen, een chal-
lenge, een high tea, gezelschapspelletjes, een film kijken, of zoals de laatste keer 
pokeren. Niet met echt geld maar speelgeld. Buitengewoon leerzaam om te zien 
wat dat met je doet als je verliest. TeenTime is voor jongens en meisjes vanaf groep 
8 t/m 14 jaar. Wil je ook deelnemen? Meld je aan op 
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl, de leiding zal dan contact met je opnemen om 
mee te doen in een WhatsApp-groep.

Zomerkamp vol

In juli gaan we met zo’n 50 kinde-
ren naar Putten. We kamperen 
daar in tenten in het bos en hebben 

een mooie blokhut tot onze beschik-
king, onder andere voor als het slecht 
weer is. Het is helaas niet meer moge-
lijk om hiervoor aan te melden, want 
het kamp is al vol!!

Nelleke van Kooij

KidsTime club
De wekelijkse club heeft jammer ge-
noeg niet zoveel leden meer. Daar-
om is er alleen nog club op een aan-
tal data in maart en april en mei. 
De kinderen hebben hierover be-
richt gekregen. Zie ook de website:  
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Nelleke van Kooij
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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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