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

Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel

juli/augustus 2019

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

Uit de kerkenraad
In de Kerkenraadsvergadering van 27 mei zijn met name het 
voorzitterschap en het jaarthema aan de orde geweest. 

Voorzitterschap 
Allereerst kan gemeld worden dat ds. Martine Nijveld sinds begin juni weer 
volledig haar werkzaamheden hervat heeft , en daar zijn we heel blij mee. 
Ds. Martine Nijveld heeft  besloten het voorzitterschap van het moderamen en 
de kerkenraad niet op te pakken na haar ziekteperiode. Sity Smedinga was be-
reid om tot aan de zomer het voorzitterschap op zich te nemen, zodat modera-
men en kerkenraad wat langer de tijd hadden om een nieuwe voorzitter en vice 
voorzitter te zoeken. Het blijkt heel moeilijk te zijn om een nieuwe voorzitter te 
vinden. Besloten werd de voorzittersfunctie tot oktober voorlopig tijdelijk en bij 
toerbeurt in te vullen. Intussen kijken we uit naar iemand die dat voor langere 
tijd op zich zal kunnen nemen.

Jaarthema
De afgelopen twee jaar hebben de voorgangers een jaarthema bedacht en daar 
een aantal activiteiten aan gekoppeld. Het eerste jaar ‘Leven met verschil’ met 
daaraan gekoppeld gespreksgroepen waarin gesproken werd over waar anderen 
met jou verschillen. Het bleek heel verrijkend te zijn om met elkaar in gesprek 
te zijn. Het afgelopen jaar was het Jaarthema ‘Later is al lang begonnen’, met 
daaraan gekoppeld enkele uitstapjes naar plekken waar de toekomst gloort: een 
bezoek aan een leefgemeenschap in Delft , bezoek aan ‘Geloven in Moerwijk’, 
bezoek aan het Vadercentrum, bezoek aan de groene Mient. Vele gemeentele-
den hebben enthousiast deelgenomen aan de diverse uitstapjes. In het gesprek 
in de kerkenraad bleek dat de voorgangers positief zijn over het werken met een 
jaarthema, omdat het werkt als een kapstok, het binnen het team inhoudelijke 
gesprekken oplevert en zeker het laatste thema je meeneemt in een fl ow. De aan-
wezige kerkenraadsleden haalden persoonlijk minder inspiratie uit het werken 
met een jaarthema.

De voorgangers hebben voorgesteld om in 2020 twee korte periodes te wer-
ken met een jaarthema, in de tijd tussen Pasen en Pinksteren en in het najaar.

Toekomst en structuur 
Daarnaast lopen de gecoachte gesprekken over de toekomst en structuur van 
onze gemeente voorlopig door. We kunnen u daar op dit moment van schrijven 
nog niet veel meer over vertellen, omdat dat het proces in de weg zou staan.

Jan Kouwenberg, scriba

Maranathakerk zeventig jaar

Europese verzoening,
daar draaide het om
De Maranathakerk heeft  met Pinksteren haar zeventigjarig bestaan gevierd. Gasten uit Duitsland 
accentueerden het bredere belang van de ontstaansgeschiedenis.

‘Komt nu met zang van zoete tonen’, 
uit Valerius’ Gedenckklank, was het 
welkomstgezang met Pinksteren in de 
jubileumviering van de Maranatha-
kerk. Het was het lied dat ook in juli 
1949 heeft  geklonken tijdens de inwij-
dingsdienst. Ook het lied dat blijkens 
statistisch onderzoek van een gemeen-
telid decennia lang, onder het Lied-
boek 1973, het meest populair was, 
werd weer aangeheven: Alleen God in 
den hoog’zij Heer.

Met deze liederen was de toon ge-
zet. Pinksteren bleek de uitgekozen dag 
te zijn om het jubileum te vieren, zo be-
nadrukte ds. Axel Wicke in zijn feest-
preek. Hij wees daarbij op de Geest van 
God die als welriekend parfum op on-
verwachte momenten in de geschiede-
nis doorbreekt, mensen oplaadt, inspi-
reert en nieuwe kracht geeft .

Dat gebeurde ook na de Tweede 
Wereldoorlog, “toen op de plek van 
Hitlers Atlantikwall, symbool voor 
oorlog, onrecht en verdeeldheid, een 
nieuw symbool verrees: een christelijke 
kerk, symbool van vrede, recht en ver-
binding.” (...) “Wat een geesteskracht 
gaat ervan uit, als het goede het kwade 
overwint, als na een tijd van pijn en ge-
weld, van vernietiging, vernedering en 
vijandschap nieuwe hoop ontstaat en 
nieuw leven verrijst.”

Aldus kan de stichting van de Ma-
ranathakerk worden ‘gelezen’ als de 
symbolisering van de gedachte “dat 
Nederland en Duitsland, net nog 
gezworen vijanden, ja dat heel Eu-

ropa zich met elkaar zou moeten ver-
zoenen.” De kerk werd daarmee een 
krachtig symbool voor een nieuwe tijd. 
Wicke: “Ook zeventig jaar later moet 
dat reden zijn voor een feest en voor 
dankbaarheid. Het werken van de 
Geest, het geuren van dit ‘parfum van 
God’, gaat hier door. Omdat mensen 
hier de ruimte ervoor kunnen nemen 
en de tijd ervoor kunnen vinden. Om-
dat hier gepraat, gezongen, nagedacht 
en gediscussieerd wordt.”

Deze diepere betekenis van haar 
ontstaansgeschiedenis heeft  de Ma-
ranathakerk geleerd van de mensen 
van de OBAK, de Otto Bartning Ar-
beitsgemeinschaft  Kirchenbau, die 
het gedachtegoed van de bouwmees-
ter Bartning, vader van de naoorlogse 
‘noodkerken’ zoals de Maranathakerk, 
levendig houdt. Sommige Hagenaars 
weten wel van ‘een dak’ voor een kerk 

dat hier ooit is gekomen, maar het is 
aan de partners in Berlijn te danken 
dat de dimensie van de Europese ge-
schiedenis – die zij beter op waarde 
kunnen schatten dan de meeste Hol-
landers – sinds enkele jaren ook hier 
wordt ervaren. Dankzij hen heeft  de 
Maranathakerk haar Europese wortels 
leren verstaan, en het is de verwachting 
dat de aandacht daarvoor – in brede, 
spirituele zin – de komende tijd nog 
eerder zal toenemen dan afnemen.

De drie OBAK-gasten die het jubi-
leumfeest meevierden, werden daarom 
enthousiast en met respect onthaald. 
Een van hen, de theoloog Hans-Jürgen 
Kutzner, werd uitgenodigd om aan het 
einde van de dienst de zegen mee uit te 
spreken. Zodoende eindigde de viering 
geheel in pinksterstijl: de zegen klonk 
simultaan tweetalig.

Jan Goossensen

Ds. Axel Wicke en pfarrer Hans-Jürgen Kutzner spreken na de jubileum-
dienst in twee talen de zegen uit.

Het feest van de doop

In een feestelijk, met bloemen ver-
sierde kerk worden Linde en Louisa 
in ons midden verwacht. De oma 

van Louisa (Ada Hoek) is vandaag ou-
derling van dienst en tijdens de afk on-
digingen wordt al aangegeven dat het 
een feestelijke dienst zal worden. Als 
warm welkom zingt de gemeente lied 
354: ‘jouw leven staat aan het begin’. 
Linde wordt door haar grootmoeder 
binnengedragen, Louisa door haar 
overgrootmoeder. Ze schrikken niet 
van de vele mensen in de overvolle kerk 
en zien er prachtig uit in hun doopjur-
ken. Doopjurken met een geschiedenis. 
Linde draagt de doopjurk waarin haar 
moeder, grootvader en overgrootmoe-
der van vaders kant zijn gedoopt. Een 
familiestuk, dat misschien ook de vol-
gende generatie nog kan sieren. Louisa’s 
jurk is, in liefdevolle herdenking, ge-
maakt van de trouwjurk van de moe-
der van Remco. Een mooie nalaten-
schap. Voor de doopplechtigheid staan 
de kleine bloemengieters al gevuld met 
water te wachten op de kinderen in de 
kerk die het doopvont mogen vullen. 
Een bijzonder detail is dat meegebracht 
water uit Israël, uit de rivier de Jordaan, 
ook deel uitmaakt van het water waar-

mee de kinderen worden gedoopt. Veel 
water dus. Gelukkig voor de dopelin-
gen wordt daar maar een fractie van 
gebruikt. 

In de inleiding tot het uitvoeren 
van het sacrament van de doop vertelt 
Martine Nijveld dat dopen Pasen in 
het klein is, een hoopvol teken aan het 
begin van een jong leven. Na de bedie-
ning van de doop geven beide ouders 
met een krachtig “ja” aan de opdracht 
te aanvaarden om hun kinderen in te 
leiden in het evangelie van Jezus Chris-
tus en hen de weg te wijzen naar een 
nieuwe wereld, waar brood en liefde is. 
Genoeg voor allen?

De doopkaarsen worden aangesto-
ken en onze predikante nodigt ons uit 
om Louisa en Linde welkom te heten 
in ons midden. Een vraag, maar tegelij-
kertijd ook een opdracht om een thuis 
te zijn, een plek waar ze veilig zijn en 
waar ze samen met anderen kunnen 
zoeken naar wat goed is en het leven 
dient. Natuurlijk staan de gemeentele-
den van de Bergkerk en de Maranatha-
kerk, in deze gezamenlijke dienst me-
teen op om met een hartelijk: “welkom 
Linde, welkom Louisa” met blijdschap 
beiden in onze gemeente op te nemen. 

Als de kinderen naar de nevendienst 
gaan voor hun eigen verhaal en het ver-
sieren van de doopkaars voor Louisa en 
Linde wordt de dienst voortgezet met 
een preek, waarin Jezus verschijnt aan 
zijn volgelingen, zijn leerlingen, die zijn 
boodschap moeten verspreiden, zijn 
verhalen moeten delen. Jezus praat niet 
alleen met zijn discipelen, maar breekt 
het brood en verdeelt de vis voor de 
gezamenlijke maaltijd. De basis voor 
leven en samenleven: breken en delen, 
waarbij delen gelijk staat aan vermenig-
vuldigen. Niet leven voor jezelf alleen, 
als je deelt is er genoeg voor iedereen. 
Met deze woorden uit de preek kan 
het vraagteken, eerder in dit stukje, ver-
vangen worden door een groot uitroep-
teken. Het was een bijzondere dienst 
waarin verleden, heden en toekomst 
samen werden gebracht.

Edwine Muller

Bazaar Maranathakerk 2019
Hebt u de datum van de bazaar al genoteerd in uw agenda of op uw 
kalender? De bazaar is op vrijdag  en zaterdag  september.

De laatste inleverdagen
We kunnen voor de bazaar nog spullen gebruiken: kleding, schoenen, boe-
ken, muziek, servies, keukenspullen, brocante, handwerkmateriaal, sieraden, 
kinderspeelgoed, (nog bruikbare!) elektronica, enzovoort. U kunt die in de 
Maranatha kerk brengen op de laatste twee zaterdagen voor de bazaar: 24 en 31 
augustus, tussen 10 en 12 uur.

Dringend verzoek: wilt u geen spullen tussentijds brengen? Voor bijzondere 
situaties, bv als een huis wordt leeggeruimd of bij een ‘grote opruiming’, kunt u 
contact opnemen met ondergetekende (06-10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl) 
of met Jan Goossensen (jangoossensen@ziggo.nl).

Medewerkers voor de bazaar gevraagd
In de week van de bazaar zijn we van maandag 2 t/m donderdag 5 september 
druk bezig met de opbouw van de bazaar. Daarbij kunnen we altijd extra handen 
gebruiken. Wie tijd en zin heeft  is van harte uitgenodigd om te komen helpen 
om kleding, boeken of andere spullen te sorteren. We zijn aanwezig tussen 9 uur 
en (meestal) 17 à 18 uur. U kunt daarbij aanschuiven op de tijden die u uitkomen. 
Het is heel gezellig, met een fl inke ploeg medewerkers uit Maranathakerk en 
Bergkerk, en u doet er goed werk mee!

Ook voor de bazaar zelf kunnen we nog medewerkers gebruiken voor diverse 
stands. Bak-activiteiten worden ook zeer op prijs gesteld: hartige taarten voor 
verkoop aan hongerige bezoekers; zoete taarten, cake, koekjes voor verkoop bij 
de koffi  e of thee. Het wordt enorm op prijs gesteld als u iets wilt doen; meldt 
u dat dan alstublieft  even bij ondergetekende zodat we overzicht hebben over 
ieders inbreng!

Loterij
Voor de loterij, met mooie prijzen, zijn loten te koop à €2 per lot na de dien-
sten in de Maranathakerk, na de gezamenlijk dienst (en waar mogelijk op andere 
momenten) in de Bergkerk en tijdens de bazaar. De trekking is op zaterdag 7 
september, om 14.30 uur (een half uur voor sluiting van de bazaar). U kunt ook 
meedoen als u niet bij de trekking aanwezig kunt zijn: we noteren uw naam bij 
de verkoop en weten u te vinden als u iets gewonnen hebt.

Carolien Gijsbers
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Meditatie
Waar licht je van op?
Waarvan word je zo licht als een veertje?
Wat geeft je hoop?
De zomer is bij uitstek een periode om je op te laden aan de 
zon! Energie opdoen, veel buiten zijn, als je naar buiten kijkt is 
alles vrolijker door het prachtige groen en de bloeiende bloe-
men en de zon die wat vaker schijnt. Een periode om op te la-
den en om los te laten.

Waar licht je van op?
Het gebeurde mij op een tropisch warme dag, op 2 juni, in de 
buurt-en-kerkdienst in de Maranathakerk. Aan het eind van de 
dienst klonken woorden van Hoop! Het waren reacties van ge-
meenteleden op de vraag, wat geeft je hoop voor jezelf, voor 
Nederland, voor de wereld. In de dienst klonken vanuit verschil-
lende kanten die woorden van Hoop. Alhoewel ik ze kende, ik 
had ze al gelezen, maar doordat ze werden uitgesproken kwa-
men ze bij mij naar binnen. Het deed me goed, ik lichte ervan op!
Er klonk:

Het leven
ik ben er
we zijn er
de hoop is er gewoon
op basis van een oervertrouwen
tegen alle gebeurtenissen in.

Ik weet me opgenomen in een geloofsgemeenschap van zoe-
kende zielen.

Mijn kinderen zijn niet of weinig kerkelijk, maar hebben in mijn 
ogen een ‘goede wijze van leven’.
Het activisme van de jeugd vind ik hoopvol. (Jonge) mensen die 
opstaan tegen de verdrukking in tegen onrecht en menselijk leed.

Er zijn zo vaak zo veel kleine tekenen van aardigheid, humaniteit.
Neem ook het kerkasiel.

Vertrouwen en moed kunnen je een leven lang vergezellen
en ontspringen voor mij uit vele bronnen:
verhalen, preken, boeken, films, relaties, rust en liefde.

Ik hoop op een nieuwe wereld-Mandela of 
wereld-Ghandi of vul maar in.

Mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige verdeling van 
de welvaart
en voor een beter leefmilieu,
zoals de scholieren die van zich laten horen,
geven mij hoop.

Wat voor mij heel belangrijk is, dat ik verbinding heb 
met mensen van goede wil.  Vaak verschillen de inzich-
ten wat ‘het goede’ is.  Als je bereid bent naar elkaar 
te luisteren, ruimte te geven, soms je eigen ongelijk te 
accepteren, de minderheid te respecteren, dan komen 
we een heel eind.

Het gaat in hoge mate om een verdraagzame, liefdevolle hou-
ding. En dat geldt zowel voor mijn eigen toekomst, die van Ne-
derland en die van de wereld. Overigens helpt de kerkelijke ge-
meente en gemeenschap mij in hoge mate om dat gevoel, die 
mindset, te ervaren.

Ik ben zeer hoopvol gestemd. De toekomst is al gaande bij heel 
veel mensen om ons heen. Als we met elkaar contact weten te 
maken, uit de eenzaamheid van het eigen gelijk, dan komt het 
goed.

Sity Smedinga

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

KidsTime-middagen
Bij het verschijnen van deze 
Wijkkrant zit het jeugdwerksei-
zoen er weer op. Voor u nog even 
een korte terugblik op de laatste 
‘gewone’ KidsTime-middagen 
van dit seizoen.

Dat je van brooddeeg ook heel 
leuke dingen kan maken ont-
dekten de kinderen tijdens 

de KidsTime-middag op 13 april. Van 
ijsjes tot vlechten en van schaaltje tot 
dinosaurus. Op kleur gemaakt met 
voedingskleurstoffen. En daar kreeg 
je weer vrolijk gekleurde handen van! 
De gezamenlijke maaltijd bestond uit 
verschillende pizza’s, rauwkost en ge-
mengd fruit met slagroom toe. 

Op de KidsTime-middag op 8 mei be-
gonnen we met de maaltijd: broodjes 
shoarma. Daarna kregen de kinderen 
allemaal een blinddoek om en moes-
ten ze in de kapelruimte geblinddoekt 
dierengeluiden opsporen, dat noemen 
we ‘Het blinde vinken spel’. Dat was 
erg leuk om te zien en de kinderen 

hadden veel plezier. Na afloop was er 
een lekker ijsje.

 
De KidsTime-middag van zaterdag 
25 mei stond in het teken van het be-
schilderen van T-shirts met textiel-
verf. Eerst moesten de kinderen op 

papier een ontwerp maken. Toen aan 
de slag met verf en de stiften. De mees-
te kinderen wisten er een waar kunst-
werk van te maken. Een enkeling zei 
na afloop z’n zelf beschilderde T-shirt 

nooit aan te trekken. Maar Jade had 
het de volgende dag aan naar de kerk! 
Omdat het mooi weer was aten we na 
het schilderen lekker in de tuin. Twee 
soorten soep en broodjes met verschil-
lende soorten beleg en een schepijsje 
met slagroom en spikkels toe.
Als afsluiting van het seizoen gaan de 
tieners trampolinespringen in Rijs-
wijk en de kinderen gaan  op 22 juni 
bowlen op Ockenburg en een speur-
tocht doen in de puinduinen. Tot slot 
gaan we van 20 tot en met 27 juli met 
50 kinderen op zomerkamp in Putten. 
Waarna we van de vakantie gaan ge-
nieten om op te laden om het nieuwe 
seizoen weer zeer ‘jeugdwerkactief’ te 
kunnen zijn.

Nelleke van Kooij

Inspirerend bezoek 
aan de Groene Mient

In de Vruchtenbuurt in Den Haag ligt de Groene Mient. Het is een bijzonder 
woonproject met een hoog sociaal en ecologisch karakter. Het bewonerscol-
lectief bouwde ruim dertig woningen op het terrein van het voormalige Mar-

riscollege. Op 18 mei organiseerde de Werkgroep Groene Kerk een bezoek aan 
de Groene Mient. Tijdens de rondleiding konden we van dichtbij zien hoe op 
verschillende manieren de woningen energieneutraal zijn gemaakt. Alle tuinen 
grenzen aan een gemeenschappelijke binnentuin, die door de bewoners samen 
wordt onderhouden. Hier is veel aandacht voor de opvang van regenwater en 
insectvriendelijke beplanting. Op dit moment leggen de bewoners de hand aan 
een gemeenschappelijke ruimte. Hierbij gebruiken ze zoveel mogelijk oude en/
of natuurvriendelijke materialen.

De Groene Mient wil een groen dorp in de grote stad creëren, waar bewoners 
zich thuis voelen, in balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd bezig zijn, 
betrokken zijn, leren en ontwikkelen.

Het was een inspirerend bezoek in het kader van het jaarthema ‘Later is al 
lang begonnen’.

Theus van den Broek

Criminaliteit

Op 30 april was er bij Bethel 
een workshop over ‘crimi-
naliteit aan de voordeur’. 

Wat mij daarbij trof, was dat vrijwel 
iedereen van de 17 aanwezigen (meest 
ouderen) één keer of meerdere keren 
met criminaliteit aan de voordeur te 
maken heeft gehad.  Dat betekent dat 
iemand zich met een mooi (nieuwe 
buren) of dringend  praatje (lekken-
de gasleiding, een glas water, nodig 
naar het toilet) toegang tot je huis pro-
beerde te verschaffen. Dat het zo vaak 
voorkomt, daar schrok ik van. De ver-
schillende ervaringen gaven aan hoe 
creatief deze criminelen zijn om je met 
praatjes (meestal zonder geweld) geld 
of goed afhandig te maken.

Gelukkig worden de meeste po-
gingen succesvol afgeslagen en kom 
je met de schrik vrij. Maar psycho-
logisch kunnen ze je wel behoorlijk 
onder druk zetten. Je moet stevig in 
je schoenen staan.  Het was dan ook 
goed om met een acteur allerlei situa-
ties te oefenen.  Zo werden de deelne-
mers getraind in weerbaarheid.    

De meeste ouderen doen ’s avonds 
geen deur meer open. “Helaas moet je 
in deze tijd vreemden aan de deur wan-
trouwen”, aldus de wijkagent. Hij ad-
viseert om gebruik te maken van kier-
standhouder, zodat iemand zich niet 
zomaar binnen kan manoeuvreren.

Overigens hebben we niet alleen 
aandacht besteed aan criminaliteit 
aan de voordeur, maar ook aan de ri-
sico’s bij het pinnen en hoe die te ver-
mijden. Binnen pinnen is veiliger dan 
buiten. En ga nooit voor een ander 
pinnen. Iemand vertelde dat zij een 
blind iemand haar vroeg geld voor 
hem te pinnen. Maar die persoon had 
een gestolen pas en liet daarmee een 
ander geld te halen, zodat de dief zelf 
niet op de camera van de geldauto-
maat zou komen.

Klaas Bruins

Liedje Songfestival klinkt in de kerk

Toen Duncan Laurence eind mei de finale van het Eurovisie Songfestival 
had bereikt, leek het organist van de Marnathakerk Bert van Stam een 
aardig idee om het populaire wijsje die zondag te gebruiken als leidraad 

voor zijn ‘slotmuziek’, de muzikale afsluiter van de dienst. Zo kwam het ook op 
de Orde van Dienst te staan. 

Predikant Axel Wicke omarmde het idee en vroeg de kerkgangers na de ze-
gen weer te gaan zitten, ‘omdat de organist ons nog even wil meevoeren naar de 
sfeer van het Songfestival.’  Ook de kinderen van de kindernevendienst, die in 
een zijzaaltje de muziek hoorden, reageerden opgetogen. Het liedje van Duncan!

Die dag plaatste Wicke ook een bericht op Twitter, met het geluidsfragment 
erbij, opgenomen met zijn tablet. Het Twitter-bericht werd onmiddellijk opge-
pakt en gedeeld. Ook Kerk in Den Haag plaatste een bericht op de website, dat 
tot nog toe vele honderden keren is gelezen.

Jan Goossensen
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Erediensten juli/augustus 2019
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

07 juli
4e na Pinksteren

ds. Axel Wicke Gemeenschappelijke dienst om
10.00 uur in de Bergkerk

14 juli
5e na Pinksteren

drs. Jan Greven,
Blaricum

ds. Axel Wicke
Schrift & Tafel

21 juli
6e na Pinksteren

ds. Saskia Wevers-van der Feltz,
Gorssel

ds. Olivier Elseman

28 juli
7e na Pinksteren

ds. Axel Wicke ds. Erika van Gemerden

04 augustus
8e na Pinksteren

Gemeenschappelijke dienst om
10.30 uur in de Maranathakerk

mw. Sity Smedinga

11 augustus
9e na Pinksteren

ds. Olivier Elseman ds. Martine Nijveld
Schrift & Tafel

18 augustus
10e na Pinksteren

ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

ds. IJjo Akkerman

25 augustus
11e na Pinksteren

ds. Lenie Vollebregt Zangdienst

02 september
12e na Pinksteren

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 juli en augustus 2019
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
07 juli Jesaja 66:10-14; Galaten 6:1-10; 14-18; Lucas 10:1-20
14 juli Deuteronomium 30:9-14; Kolossenzen 1:1-14; Lucas 10:(21)25-37
21 juli 1 Samuël 1:1-20;  Kolossenzen 1:21-27; Lucas 10:38-42
28 juli Genesis 18:20-33; Kolossenzen 2:6-15; Lucas 11:1-13
04 aug Prediker 2:1-11; Kolossenzen 3:12-17; Lucas 12:13-21
11 aug Jesaja 65:17-25; Hebreeën 11:1-16;  Lucas 12:32-40
18 aug Jeremia 23:23-29; Hebreeën 11:17-29; Lucas 12:49-56
25 aug Jesaja 30:15-21; Hebreeën 12:22-29; Lucas 13:22-30

Rond de diensten
Zondag 7 juli - Doopdienst
De gezamenlijke eredienst van juli in de Bergkerk belooft  bijzonder feeste lijk te 
worden, omdat wij in deze dienst een nieuw gemeentelid mogen verwelkomen: 
Loredana Coviello, die in de herfst van 2015 al aan onze ‘Verdiepingscursus’ over 
Bijbel, kerk en geloof had deelgenomen, heeft gevraagd om dan gedoopt te kun-
nen worden en daar zijn wij als gemeente natuurlijk erg blij om! Ik hoop dat ve-
len binnen de gemeente deze vreugde delen en op 7 juli ook Loredana feestelijk 
welkom willen heten!

ds. Axel Wicke

Donderdag 18 juli - Zomerzangdienst
In de zomer kan het wat stil zijn. Veel mensen op vakantie, kinderen komen min-
der vaak op bezoek, daarom organiseren we nu al een paar jaar een zomerzang-
dienst in de maand juli. Deze keer op donderdag 18 juli om 15 uur in de Bergkerk. 
Medewerking wordt verleent door Warner Fokkens op het orgel en het Bethel-
kwartet zal voor ons zingen. Een uur om bekende liederen met elkaar te zingen 
en om naar mooie muziek te luisteren. Na afloop staat de koffie en thee klaar. 
Van harte welkom!

Sity Smedinga

Zondag 11 en 18 augustus - Zomerdiensten rond Prediker
In de maanden augustus en september heb ik drie ‘gewone’ zomerdiensten. Vo-
rig jaar heb ik een zomerserie gedaan over het bijbelboek Spreuken. Iets derge-
lijks overweeg ik ook deze zomer te doen, maar dan natuurlijk rond een ander 
bijbelboek. Voor deze zomerse serie denk ik dit jaar aan het bijbelboek Prediker. 
Allerlei levensthema’s en levensvragen komen in dit boek voorbij: over omgaan 
met de tijd, ouder worden, werken, de zin van het leven, genieten, etc..

Voor wie het mooi vindt deze diensten mee te maken: ze zijn op zondag 11 
augustus in de Maranathakerk, op zondag 18 augustus in de Bergkerk en om de 
korte serie vervolgens samen af te sluiten in de gezamenlijke dienst op zondag 1 
september in de Bergkerk.

ds. Martine Nijveld

Zondag 25 augustus - Zangdienst ‘Oude Liederen’
Mist u ze soms ook wel eens, die oude liederen? En zou u ze graag weer eens 
willen zingen? Dan is de zangdienst ‘Oude Liederen’ iets voor u, op zondag 25 
augustus om 10.30 uur in de Maranathakerk.

We zingen in deze zondagmorgendienst liederen uit de bundel van Joh. de 
Heer, ‘Psalmen en Gezangen’ 1938, de Ned. Zondagsschoolvereniging. Bij een 
aantal van de liederen zullen gemeenteleden vertellen wat een lied voor hen bete-
kent. We zien er naar uit. U bent van harte welkom.

Coby Hofman en Erika van Gemerden

Wij gedenken
Elly van Amsterdam (16 januari 1932 - 1 mei 2019)
Op woensdag 1 mei is op 87-jarige leeftijd overleden Elly van Amsterdam. De 
laatste jaren van haar leven waren zwaar, soms bijna niet te dragen door alle li-
chamelijke pijnen. Gelukkig werd ze omringd door liefdevolle vriendinnen die 
veel voor haar gedaan hebben. Elly wist wat ze wilde en liet dat ook horen, vaak 
met humor, waarbij haar ogen schitterden.

Toen ze nog goed ter been was, was ze een trouw bezoekster van de Bethel-
kapel, samen met haar zoon Frans. Ze genoot van de reisjes die vanuit de Bethel-
kapel werden georganiseerd. Ook ging ze veel op pad. Ze hield van de stad Am-
sterdam en bezocht graag mooie tuinen.

Elly heeft de laatste jaren in zorgcentrum Het Willem Dreeshuis gewoond. 
Daar zette ze zich in voor de organisatie van dit huis. Op 1 mei is een einde ge-
komen aan de vele pijnen die Elly geleden heeft. In besloten kring is er afscheid 
van haar genomen.

Sity Smedinga

Grada Bouman (25 juli 1929 – 6 april 2019)
Op 12 april hebben wij in een goed gevulde kapelzaal in Bethel dank gezegd voor 
het leven van Grada Bouman. Aan de muren hingen schilderijen die belangrijk 
voor haar waren en ook talrijke door haar zelf beschilderde doeken. De laatste 
dertig jaren woonde zij precies aan de overkant van Bethel, waar ondertekende 
en ook anderen uit de gemeente haar de laatste negen jaar lang regelmatig heb-
ben bezocht. Want zij had aangegeven dat zij eenzaam was en ze had nog zoveel 
om over te praten, om te delen. Vooral over de schilderkunst, niet alleen haar 
lust en haar leven, maar vooral haar vakgebied; zij was lid van Pulchri en had 
daar nog in 2018 een goed bezochte tentoonstelling met werken uit de tuin van 
kasteel Ter Horst, dat voor haar erg belangrijk was. Behalve een jongere broer 
en zus had zij geen familie meer, toch wilden veel kunstcollega’s, buurt-, straat- 
en gemeentegenoten, hulpverleners en jonge en oude kennissen van Grada af-
scheid nemen, een teken van hoe goed zij tot op hoge leeftijd vriendschappen kon 
sluiten, zelfs over generatiegrenzen heen. Er wordt nagedacht om enkele van de 
schilderijen van deze innemende, eigenwijze en inspirerende vrouw in de herfst 
enkele maanden in Bethel tentoon te stellen. Adieu, Grada!

ds. Axel Wicke

Vakantieperikelen
Sity Smedinga heeft vakantie van 
24 juni t/m 14 juli.
Ds. Axel Wicke heeft vakantie van 
3 tot 25 augustus.
Ds. Martine Nijveld heeft vakantie 
van maandag 8 juli t/m zondag 4 
augustus. 
Zij nemen bij afwezigheid van colle-
gae voor elkaar waar.

‘Sprezzatura’, cd Bert van Stam

Bert van Stam, de musicus van 
de Maranathakerk, heeft in het 
pinksterweekeinde zijn eerste 

cd gepresenteerd. Hij bespeelt daarop 
‘zijn’ Mense Ruiter-orgel uit 1952, een 
instrument dat in zijn ontstaanstijd 
beroemd was vanwege zijn vernieu-
wende, neobarokke klankidioom. De 
titel is ‘Sprezzartura’, Italiaans voor 
‘schijnbaar achteloze virtuositeit’.

 
In zijn toelichting zei Van Stam, die 
ook concertorganist is, dat hij een 
voorliefde heeft voor een combinatie 
van laagdrempelige en hoogwaardige 
muziek. Hij is ook componist en im-
proviseert ook graag. Hij is nu ruim 
een jaar ‘met veel plezier’ aan de Ma-
ranathakerk verbonden. In de kerk-
dienst met Pinksteren presenteerde hij ook een nieuw Ordinarium van zijn 
hand.

Tijdens de cd-presentatie zei Henk Lemckert, aangekondigd als nestor van 
de Haagse organisten, dat in Den Haag de geest van kwalitatieve vernieuwing in 
de muziek helaas lijkt opgedroogd. “De fut is er een beetje uit.”

Lemckert: “Talloze wijkkerken zijn op slot gegaan en daar waar men op zon-
dag nog bij elkaar komt moet men soms moeite doen om het evangelisch reper-
toire inclusief de gitaren van zich af te slaan. Natuurlijk weet ik wel dat de ver-
rechtsing van de kerk en de secularisatie als maatschappelijk verschijnsel in deze 
ontwikkeling een hand hebben gehad, maar we kunnen niet om de constatering 
heen dat we in de kerk ons een halve eeuw lang bezondigd hebben aan een gru-
welijke onderwaardering voor liturgie en vooral van de kerkmuziek.

Hier staande ben ik echter blij dat er nog een plek in de stad is waar men de 
rug recht gehouden heeft. Dit gebouw mag nog steeds symbool zijn voor de aan-
dacht voor kerkmuziek. Het feit dat men een organist van het formaat van Bert 
van Stam op de orgelbank heeft zitten zegt in dit opzicht al genoeg. De gemeente 
van de Maranathakerk is daarmee te feliciteren.”

Jan Goossensen
 
De cd is te verkrijgen via muziekuitgeverij www.valeurajoutee.eu.

Bert van Stam, geflankeerd door 
Dolf Tamminga, directeur Mense 
Ruiter Orgelmakers BV,(l) en Henk 
Lemckert.

Iets te vieren?
Het kan in 

Buurt-en-kerkhuis Bethel

Vraag naar de mogelijkheden
mail Nelleke van Kooij:

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

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

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Voorzitter locatieteam
Jan Goossensen
Tel. 06 44 91 63 62
voorzitter@maranathakerkdenhaag.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 0373 7207 77 
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
Sity Smedinga (a.i.)

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

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
september-nummer 
uiterlijk op 12 augustus 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda juli/augustus
juli 2019
Geen incidentele activiteiten

Augustus 2019
Za 24 10 u Aanleverdag Bazaar, Maranathakerk
Za 31 10 u  Aanleverdag Bazaar, 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
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
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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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Ferdian van Stam gedoopt

Afgelopen Pasen is in de Maranathakerk onze zoon Ferdian gedoopt. 
Wij vonden het erg mooi dat dit met Pasen plaatsvond, in een dienst  
waarin de lof van Paasmorgen zich vermengde met dankbaarheid over 

het leven van Ferdian.
In de doopdienst wilden we graag bidden om Gods zegen over het leven van 

Ferdian en hem door de doop verbinden aan de gemeente van Christus. We 
gunnen Ferdian een gemeenschap, een plek waar hij inspiratie en wijsheid kan 
vinden. Tijdens de voorbereiding van de dienst met ds. Martine Nijveld hebben 
we een aantal liederen uitgekozen die ons aanspreken. Het was bijzonder om 
die in de dienst terug te zien en te horen, in een volle kerk met gemeenteleden, 
familie en vrienden.

Gertieme en Bert van Stam

Pinksterdienst Bergkerk

Deze foto geeft een impressie van de Pinksterdienst in de Bergkerk. Velen, 
ook de kinderen, waren daarbij in de kleur van Pinksteren, rood, naar 
de kerk gekomen. Bij het laatste lied vormden de kinderen een klein or-

kest en begeleidden ze samen met de organist de gemeente bij het zingen!
ds. Martine Nijveld

Start seizoen 
2019-2020

De startzondag is dit jaar pas 
begin oktober. Dat heeft te 
maken met het feit dat we 

deze start graag (in een gezamenlijke 
dienst) om en om in Maranathakerk 
en Bergkerk vieren. Dit jaar is de Ma-
ranathakerk aan de beurt. De start-
dienst wordt dit jaar voorbereid door 
de werkgroep Anders Vieren. Maar 
ook vóór de startzondag start er al van 
alles. Zo is er de bazaar: op vrijdag 6 
en zaterdag 7 september in de Mara-
nathakerk. We hopen dat velen de ba-
zaar opzoeken of als vrijwilliger erbij 
betrokken zijn! En natuurlijk: neem 
iemand mee van wie je denkt dat zij/
hij hiervan kan méégenieten.

ds. Martine Nijveld

Adverteren?
Vraag naar de 

aantrekkelijke tarieven.

mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl 

070 345 61 53


