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Kirchentag

I

n juni zijn we met een groepje mensen van binnen en buiten onze gemeente naar de Kirchentag (19-23
juni) in Dortmund geweest. Twee jaar
terug waren we er ook bij (in Berlijn).
Als groep zagen we elkaar aan begin en
eind van deze vijfdaagse. Tussendoor
volgde ieder een eigen programma: er
was zoveel te kiezen! Allerlei kerkelijke, maatschappelijke, politieke thema’s
kwamen voorbij. Ook was er een apart
programma voor kinderen en jongeren
(die er in grote getale waren).
Hieronder stukjes uit de impressies
van enkele reizigers van dit grootse inspiratiefestival.

Axel Wicke:
Daar zaten wij dan. In het midden van
misschien 40.000 anderen. Zonder
stoelen, gewoon op het asfalt, naast
een invoegteken voor de automobilisten die normaal gesproken over dit
grootste en drukste kruispunt van
Dortmund rijden. We keken naar
grote videoschermen, omdat het litur-

gisch centrum te ver weg was om iets
te kunnen herkennen. Iedereen had
een liturgieboekje in hand, we vierden
namelijk een kerkdienst ter opening
van de Kirchentag.
De voorbeden werden uitgesproken door een vluchteling uit Syrië, een
jonge vrouw die seksueel misbruikt
was, een voormalige muziekster die
vanwege een angststoornis zijn carrière moest beëindigen en een activiste
die door nazi’s was aangevallen. Na de
zegen sprak ons de Bundespräsident,
het Duitse staatshoofd, toe. Heel de
dienst werd nationaal uitgezonden.
Het voelde nog wat onwennig, we
waren net pas gearriveerd en de cultuurshock over wat kerk hier allemaal
op de been krijgt, had mij nog in volle
hevigheid in de greep. Maar tegelijkertijd was dit allemaal ook weer zo
waanzinnig indrukwekkend en wist
ik direct: dit worden waardevolle dagen! En dat bleek later ook helemaal te
kloppen.

Joke Kievit:
OPEN DE OREN VAN JE HART,
een momentopname.
‘Schweige und höre, neige deines
Herzens Ohr, suche den Frieden’,
zong ik met honderden mensen samen, al wandelend rondom en vooral onderdoor het Hauptbahnhof in
Dortmund. In de drukte van de stad
gaf het een indrukwekkende harmonische samenzang: een ‘gevulde stilte’.
We deden ‘bijbelwerk onderweg’ met
Genesis 22, 1-9. In duo’s liepen we, de
een in de rol van Abraham, de ander
als Isaak. Op het thema ‘Vertrouwen’.
Waarover praat Abraham onderweg?
Wat zegt Isaak tegen zijn vader die
hem mee ‘uit’ neemt? Hoe greep de
engel in? Moest Abraham zijn ‘oude
beeld van God’ loslaten zodat Isaak
een nieuw geloof van liefde en ver-

trouwen kon omarmen…? Wat zou hij
voor vaders die nu (hun) kinderen ‘namens God’ de dood insturen, kunnen
betekenen? Of voor ouderen die jongeren in hun eigen oude keurslijf van
‘hoe God het wil’ proberen te persen?
‘Schweige und höre…’ in het Nederlands staat er dan: open de oren van
je hart, daar is de vrede. Ik hou meer
van de Duitse tekst: je neigt je oor –
nederig en buigend – en ZOEKT de
vrede. Je moet er wel iets voor doen, hij
is er niet zomaar. Daarvoor heb ik ook
de ‘Dauerkarte’ weer meegenomen
naar huis. God is er altijd en wijst zijn
vrede, als je de oren van je hart opent
en op weg gaat!

Martine Nijveld:
Een greep uit wat ik meeneem van
de Kirchentag: de gastvrijheid van de
‘Gastgeber’, indrukwekkende vieringen en concerten, waar telkens weer de
verbinding gelegd wordt tussen geloof
en maatschappelijke vragen (milieu,
vluchtelingen, radicalisering, diversiteit, etc.), de gastvrijheid van de stad
Dortmund, de vele vrijwilligers, die
helpen om alles soepel te laten verlopen. Heel mooi vond ik ook hoe serieus en creatief men omging met taal,
naar diverse kanten: bijbelgedeeltes
werden in diverse vertalingen aange-

boden en steeds ook in ‘leichte Sprache’ vertaald (vergelijk het met onze
Bijbel in gewone taal; www.evangelium-in-leichter-sprache.de). De speciale kirchentagliedbundel bevatte oude
en ook veel nieuwe liederen, in de taal
van mensen van nu. Waarbij ook het
genderperspectief steeds meegenomen
wordt (in inclusieve taal voor God en
mensen). Dit alles maakt de Kirchentag tot een plek waar je je welkom
voelt, mag zijn zoals je bent. Ik kwam
er, net als twee jaar terug, geïnspireerd
vandaan en verheug me op de oecumenische Kirchentag in Frankfurt 2021.

Jan Schild:
Mijn voorbereiding was matig. Getriggerd werd ik door enkele zinnen
uit het Voorwoord van Prof. Dr. Julia Helmke, Generalsekretärin van
de Kirchentag bij het programma
2019 (586 blz !). Julia Helmke gegoogled. Een vrouw van vijftig. Theoloog.
Hoogleraar Christelijke journalistiek
in Hannover. Gepromoveerd in 2005
op Kerk, film en festivals. Sinds 2005
Beauftragte Kunst und Kultur Landeskirche Hannover. Een lange lijst
publicaties. Kortom, een vrouw die
midden in het leven staat en onze cultuur door en door kent. Een vrouw om
naar te luisteren. Zij schrijft n.a.v. het

Als het niet-vanzelfsprekende vanzelfsprekend wordt

D

e Bergkerk verwelkomt op zondag 7 juli 2019 veel gasten tijdens een
gezamenlijke dienst van Wijkgemeente Den Haag-West. Het is een bijzondere dienst, de doopdienst van een jongvolwassene, Loredana Coviello. Gemeenteleden, familie- en vriendenkring van Loredana zijn in grote getale gekomen en vormen een bont palet van kleuren en leeftijden om haar heen.
Ds. Axel Wicke leidt de dienst en meerdere malen valt het woord vanzelfsprekend in de ontkennende vorm niet-vanzelfsprekend. Bij een kerkgemeenschap
willen behoren is in onze seculiere samenleving niet meer vanzelfsprekend. De
kerk van nu zal transformeren, maar hoe de kerk er over pakweg vijftig jaar zal
uitzien ligt nog in de toekomst verborgen. Gedoopt willen worden als je al volwassen bent, komt in onze kerkgemeente ook nog maar zelden voor. De laatste
volwassendoop is alweer 12 jaar geleden. Loredana heeft in 2015 deelgenomen
aan de verdiepingscursus over Bijbel, kerk en geloof. Ligt daar de basis om gedoopt te willen worden? Ze heeft er in ieder geval in volle overtuiging voor gekozen. In een gesprekje met de kinderen van de nevendienst legt ds. Axel Wicke
de relatie tussen het dopen van baby’s, waarmee ze bekend zijn en de doop op
latere leeftijd in begrijpelijke taal uit, passend binnen hun beleving. “Loredana
wil laten zien dat Jezus haar vriend is en zij een vriend van Jezus is”. Hierna komt
Loredana zelf aan het woord, ze vertelt iets over haar persoonlijke situatie. Ze
woont bij haar zuster en zwager, die ook haar pleegouders zijn en werkt als receptioniste. In haar verhaal komt ook haar betrokkenheid bij werk in de Maranathakerk naar voren. In haar dialoog met Axel zegt ze: “Ik heb het gevoel, dat ik
volmondig ja kan zeggen”. Uit deze woorden blijkt wel dat ze er goed over heeft
nagedacht. Het doopritueel wordt voorbereid door de kinderen, die het doop-

thema van de Kerkendag 2019 (Was
für ein Vertrauen): Maar één ding
weet hij (i.c. koning Hizkia): God is
trouw en God wijst de weg. Daaraan
houdt hij vast en dat verandert alles.
Dan de Schlussgottesdienst, zondagmorgen in het immense stadion
van Borussia Dortmund. Op de middenstip preekt Dr. min Sandra Bils,
(studiegenoot van Axel Wicke). Twee
dingen blijven mij bij: de inhoud van
de preek en het effect van de preek.
De geestdrift komt het stadion binnen. Het regelmatige instemmende
applaus begint. De slotzin is: Waar
wachten we nog op. Laten we ons leven veranderen, doen wat we moeten
doen en vol vertrouwen verdergaan.
Gods toekomst tegemoet.

Suzy Schild:
Hoogtepunten: het samenzijn met
zoveel geloofsgenoten tijdens de openingsdienst op het drukke verkeersknooppunt (Ost Tor) en ook tijdens
de slotviering in het immens grote
voetbalstadion. Je verbonden weten
met mede christenen door op een vrij
eenvoudige en bekende wijze de viering te beleven.
Bijzonder: Anselm Grün tijdens
een forum over seksueel misbruik
met slachtoffers. Het enthousiasme
van een politicus voor de klimaat
neutraal geworden stad Bochum in
een klimaatforum. Het bijwonen
van een Nederlandstalige dienst met
Voorschotense cantorij in een volle St.
Marienkirche. De groene emblemen,
groene sjaal, je kent elkaar. De hartelijke ontvangst door onze gastheer met
Duitse Sekt en wijn.
Indrukwekkend: het brede spectrum

aan onderwerpen (2000) in het programmaboek (600 pagina’s), de sublieme organisatie “Was für ein Programm” en het thema “Was für ein
Vertrauen”. Dat wij mogen volharden
in het geloof en blijven vertrouwen.
Op naar de volgende Kirchentag in
2021 in Frankfurt; het werkt aanstekelijk.
Zie verder de rubriek ‘Rond de kerkdiensten’, want we komen er graag in
een tweetal diensten op terug.

vont mogen vullen met water en daarna leven (de Geest) in het water hebben
geblazen. Loredana wordt gedoopt en bevestigt hierna met een duidelijk ja op de
doopvragen dat ze bij onze gemeente wil horen. Vanuit de gemeente klinkt dan
als warm welkom: “welkom, kind van God”. Het door Loredana gekozen dooplied, lied 345, geeft met name in het tweede couplet duidelijk aan waar zij met
hulp van God voor staat. Naast de doopkaars en de oorkonde krijgt Loredana
ook een vriendschapsbandje om haar pols geknoopt. Een mooi en vanzelfsprekend einde van een bijzondere dienst.
Edwine Muller
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Wijsheid op straat
Steeds meer zie je op huizen en andere gebouwen spreuken en
gedichten staan. In allerlei steden kun je poëzieroutes lopen.
Telkens even stil staan bij een gedicht op een gevel. Of je aan
het denken laten zetten door een korte spreuk. Zo liep ik onlangs in Rotterdam tegen de volgende woorden aan:
I have to change
to stay the same.
Oftewel: om dezelfde te blijven, om jezelf te blijven, moet je
veranderen.
Het schijnt een kreet te zijn van kunstschilder Willem de
Kooning.
En ik vermoed dat de meesten van ons het wel herkennen.
Het geldt persoonlijk,
maar ook voor onze gemeente,
en zeker ook voor onze samenleving.
Het doet me denken aan een lied uit het Liedboek, lied 833:
“Neem mij aan, zoals ik ben; wek in mij wie ik zal zijn, druk uw
zegel op mijn hart en leef in mij.”
Aan de ene kant de aanvaarding, je mag er zijn zoals je bent,
aanvaard, gezien. Aan de andere kant de roeping om te worden wat je kúnt zijn, om steeds méér te worden wat je kunt zijn,
mens te worden, meer mens, medemens.
Met andere woorden: in beweging blijven.
Nieuwe mensen in onze samenleving niet vragen om zich aan te
passen aan de wereld zoals die is, maar samen veranderen en
op zoek gaan naar een nieuwe samenleving, samen werken aan
een ándere samenleving, die een betere plek is voor iedereen.
Zo ligt de wijsheid op straat
Humorvol vond ik ook de
woorden onder de klok op
een kerktoren in Ilfracombe in
Noord-Devon (waar ik vakantie vierde): It is time to seek
the Lord (‘het is tijd om de
Heer te zoeken’); en blijkbaar
is elke tijd daar geschikt voor
;-)
De kerken, die ik in die regio ben binnengelopen, hadden allemaal iets gezelligs en
levendigs. Je trof er in één en
dezelfde (aloude) ruimte: koffiehoek (met tafels met roodwit geblokte kleedjes), kerkbanken mét knielkrukjes met kleurige borduursels, een grote kinderhoek (of meer dan één, met
kussens, puzzels, blokken, boeken en nog veel meer), een hoek
om stil te worden of te bidden (met twee fauteuils), fotopanelen
met wat er allemaal gebeurt in kerk en buurt, drumstel, preekstoel, beamer, bedieningspaneel beamteam, posters op alle pilaren met bijbelteksten, en vaak is een deel van de ruimte met
een schot afgetimmerd om bergruimte te creëren.
Heerlijk rommelig allemaal.
Waarbij in deze regio zeker ook de aandacht opvalt die men
heeft voor natuur en milieu, groen en fair.
Altijd weer inspirerend om even een kerk in te lopen.
Om te ontdekken hoe anderen net als wij of soms heel anders ‘de Heer zoeken’.
Ds. Martine Nijveld

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
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Wij gedenken
Willy Huisman
Op 27 juli is op 92 jarige leeftijd overleden Wilhelmina (Willy) Huisman. Ze
woonde tot begin dit jaar op de Treublaan. Mw. Huisman heeft in haar leven
veel ziekte en lijden meegemaakt. Voor haar afscheidsdienst had ze gekozen voor
de tekst: “Kom naar Mij allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven”. Willy voedde zich met de woorden van de Eeuwige,
haar Bijbel, de nieuwe vertaling uit 2004 was stuk gelezen. Ze had haar leven in
de handen van haar hemelse Vader gelegd, daar getuigden ook de liederen van
die ze wilde laten zingen.
Willy had haar kerkelijke wortels in de Julianakerk, en later in de Bethelkapel. Ze heeft veel betekend voor de Julianakerk, naast de diaconie waren ook de
Antependia van haar hand. Willy was een zorgzame, hardwerkende vrouw, naaien en kaarten maken was haar passie. Tot op hoge leeftijd heeft ze een creatieve
groep geleid in de Paardenberg.
Sity Smedinga

Zwaan Swankhuisen-Steunenberg
Op 28 juni 2019 is Zwaan Swankhuisen-Steunenberg op 93-jarige leeftijd in
Den Haag overleden. Ze is geboren in Heerenveen, opgegroeid in Rotterdam
en heeft daarna lange tijd in Den Haag gewoond. 65 jaar was ze getrouwd met
Wim Swankhuisen. Ze waren actief in de Opstandingskerk. In 2004 verhuisden Zwaan en Wim op hoge leeftijd naar Westdorp. Ze genoten van het contact
met de Westdorpers en van de mooie natuur. Wim overleed in 2016. Zwaan had
momenten van diep verdriet en twijfel of ze wel verder zou kunnen. Veel had zij
toen aan het beeld van God als de adelaar die zijn jongen op zijn vleugels draagt.
‘Die mij droeg’ was voor haar een diepe persoonlijke ervaring van God. Dat bemoedigde haar om verder te gaan en te gaan genieten. Zo heeft ze nog mooie
levensjaren gehad, omringd door veel lieve mensen. Ze was een vriendin, een toeverlaat, een metgezel, een gastvrouw, een voorbeeld, een inspiratiebron. Zwaan
had een talent om bijzondere dingen uit het leven van iedere dag op te diepen.
Ze leefde dichtbij mensen en dichtbij God. Haar lievelingslied was: ‘Het
woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep’ (lied 316). Dat woord is
niet ver weg, maar dichtbij. Vanuit die innerlijke overtuiging was ze actief in de
verbanden waarin ze leefde. In de oorlog deed ze mee in het verzet in Rotterdam.
Ze zat in schoolbesturen en in het studentenpastoraat, ze was vrijwilligster in de
gevangeniskerk en onderhield vele contacten met mensen die op haar weg kwamen. Ze wilde bij mensen horen en ieder mens mocht bij haar horen.
Zwaan wist ook van de keerzijde van het goede leven. Dat mensen kunnen
vastlopen en vallen, zoals die adelaarsjongen in het lied. Dat mensen hulp, ontferming, liefdevolle dragende vleugels nodig hebben. Zwaan stond voor iedereen
open. Hielp altijd mee. Kan ík wat doen?
Eind februari verhuisde Zwaan van Westdorp naar een appartement in
de Zonnebloemstraat naast Uitzicht. Ze werd weer hartelijk ontvangen in de
Bergkerk. Vrijwel direct moest ze een zware operatie ondergaan. Die kwam ze
te boven en nog enkele maanden heeft ze in haar nieuwe huis gewoond. Ze werd
kwetsbaarder. Zoals altijd was ze vol vertrouwen en tot op het laatst bleef ze liefdevol en vol aandacht voor de mensen om haar heen. “Misschien heb ik nog wel
een taak”, zei ze.
De laatste weken was ze thuis in Den Haag bij Irene en Jan, steeds omringd
door al haar kinderen. In haar laatste dagen keek ze ernaar uit om naar God en
naar Wim te gaan.
In de Goede Herderkerk in Borger hebben we in dankbaarheid afscheid van
haar genomen. Zwaan is nu thuisgekomen bij Hem die haar droeg.
Irene Swankhuisen

Juana Andrea Hartman – de Boer (19 maart 1953 - 8 augustus 2019)
Op donderdag 8 augustus overleed Jane Hartman-de Boer, echtgenote van Herman Hartman. Ze werd 66 jaar.
Zo snel is het gegaan, van ziek zijn naar afscheid nemen. Op donderdag 15
augustus was in de Bergkerk de dankdienst voor haar leven.
Voor Jane was het een ‘must’ dat we in die dienst lied 608 zouden zingen, ‘De
steppe zal bloeien’, een lied vol hoop, lied van de opstanding, lied waar Jane veel
van hield. Opstanding en hoop: voor Jane kernbegrippen in geloven. Voor Jane
hield dat ook de hoop in dat we elkaar wéér zullen zien, dat Christus weder zal
komen, en wij (in de woorden van lied 608) ‘zullen opstaan en lachen en juichen
en leven’. Ze wilde graag dat dit vertrouwen de liturgie zou kleuren.
Belangrijk ook vond Jane het om, samen met Herman, te delen: het goede delen, doorgeven, zorgen voor anderen, samenzijn met familie, van betekenis zijn
in de buurt, op je werk, in onze gemeente.
Jane werd geboren in Madrid, sprak Spaans en Nederlands, leerde Frans op
de Franse school, Engels in de Engelse kerk, sprak zo haar talen (en kon steno
in al die talen), wat goed van pas kwam in haar werk voor de Bernard van Leer
Foundation, die zich inzet voor kansarme kinderen wereldwijd, en waar Jane
vele jaren directiesecretaresse was.
Dankbaarheid was er bij Jane en is er bij Herman voor alle belangstelling in
de afgelopen tijd: de kaartjes, de aandacht, de liefde, de gebeden, alle goede zorg.
We hebben Jane begraven op Nieuw Eykenduynen, toevertrouwd aan de
Eeuwige.
We wensen Herman en alle familie vrede en alle goeds.
ds. Martine Nijveld

Kerkelijke
bijdrage 2019

H

ierna volgt de stand van zaken met betrekking tot de
Kerkelijke Bijdrage (KB)
2019 tot nu toe. In locatie Bergkerk is
de KB voor 2019 begroot op € 122.500
(in 2018 € 125.000). Toegezegd is tot
en met 8 augustus € 106.000, waarvan
reeds € 76.000 is ontvangen.
In locatie Maranathakerk is voor
2019 een KB begroot van € 62.500, gelijk aan de begroting 2018. Hiervan is
op 8 augustus € 65.000 toegezegd en
ruim € 47.000 ontvangen.
Wij danken iedereen die reeds een
toezegging heeft gedaan en/of al heeft
bijgedragen. U ziet dat we de gestelde
doelen, met name in locatie Bergkerk,
nog niet hebben bereikt. Wanneer u
nog niet hebt gereageerd, wilt u dat
dan alsnog doen? Als u vragen hebt,
kunt u altijd contact met ons opnemen via kvbeekdekker@gmail.com of
joost.smits@hotmail.com.
Namens de kerkrentmeesters van
wijkgemeente Den Haag-West,
Karin van Beek-Dekker en Joost
Smits

Korte afwezig
ds. Wicke
9 november aanstaande verjaart de val
van de Berlijnse Muur voor de 30ste
keer. Naar aanleiding daarvan ben ik
gevraagd om mijn verhaal over opgroeien in West-Berlijn met familie in de
DDR, over wat de bouw van de muur
voor de kerken betekende en over de
bijdrage van de kerken aan de val van de
muur voor het programma ‘Kruispunt’
op 10 november te vertellen.
Dat doe ik vanzelfsprekend heel
graag, maar dat vereist wel, dat ik voor
drie ‘draaidagen’, zoals dat dan heet,
plus een kort vrij weekend bij mijn
moeder, naar Berlijn zal afreizen. Van
woensdag 25 september t/m zondag
29 september ben ik daarom afwezig,
mijn collegae Martine Nijveld, Sity
Smedinga en Klaas Bruins hebben
zich bereid verklaard, om mij te vervangen.
Ds. Axel Wicke

Nieuwe gebruiker
in Bethel

D

eze zomer konden we als
nieuwe gebruiker de Grieks
Orthodoxe kerk bij Bethel
verwelkomen. De inwijding gebeurde
op zaterdag 15 juni door de aartsbisschop van het bisdom België-Nederland, die daarvoor speciaal uit Brussel
was overgekomen. Twee zondagochtenden in de maand maken zij gebruik
van Bethel. Kenmerkend voor de
Grieks Orthodoxe kerk zijn de uitgebreide liturgie van zeker twee uur, het
gebruik van iconen èn - wat je nog een
paar dagen na hun dienst kunt ruiken - het gebruik van wierook. Zij zijn
de vierde kerk die gebruik maakt van
Bethel.
Klaas Bruins

Vieren - Beleven - Verdiepen - Ontmoeten & Ontspannen

Activiteitenprogramma
najaar 2019

Bergkerk

Dit katern biedt u een overzicht van de bijzondere activiteiten die de komende maanden gepland staan in Bergkerk, Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel: bekende activiteiten, maar ook nieuwe.
Ze zijn gerangschikt in vier categorieën: Vieren, Beleven, Verdiepen, Ontmoeten & Ontspannen. De categorie Verdiepen is verdeeld in twee subcategorieën: Gesprekken en Lezingen. De activiteiten voor kinderen en jongeren zijn
opgenomen onder de categorie Ontmoeten & Ontspannen, met uitzondering van de kindernevendienst, die bij de
Vieren is te vinden.
Al met al hebben we samen zo, elke keer weer, verrassend veel te bieden, voor u en voor velen in de stad: activiteiten
waar veel plezier, smaak, gezelligheid, schoonheid, verrassende ontmoetingen, kennis, wijsheid aan mee te maken valt .
Maak er gebruik van en nodig ook anderen uit dat te doen.
Klaas Bruins, Martine Nijveld, Sity Smedinga, Axel Wicke

VIEREN

BELEVEN

Avondgebed met liederen uit Taizé

Open huis met muziek en iconen

Datum en tijd: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst
Locatie: Bergkerk en Maranathakerk

Kalender bijzondere diensten
De eerste zondagen van de maand vieren we samen als wijkgemeente Den Haag-West in één van onze kerken. Een aantal van
deze diensten krijgt een speciale invulling. En natuurlijk kunnen
ook andere diensten een bijzondere invulling krijgen. Nadere info
vindt u in deze of in een volgende Wijkkrant in de rubriek ‘Bij de
diensten’. In deze kalender brengen we al een paar van deze bijzondere diensten onder de aandacht: voor uw agenda/kalender!
Zondag 8 september (Maranathakerk) en zondag 15 september (Bergkerk): terugblikdiensten op de Kirchentag. Inspiratie delen vanuit onze gemeentereis naar Dortmund.
Zondag 6 oktober: Anders Vieren-dienst en startzondag.
Zondag 3 november: Groene dienst, voorbereid samen met
onze werkgroep Groene Kerk Den Haag-West.
Dinsdag 24 december: kerstavond met jong en oud om 19 uur.

Zondag 6 oktober - Startzondag
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 Marana
thakerk en Bergkerk vieren. Dit jaar is de Marana
thakerk aan de beurt. De startdienst wordt dit jaar
voorbereid door de werkgroep Anders Vieren. Met
andere woorden: er zal vast weer van alles anders
dan anders gaan: we komen in beweging! De voorbereiding is al in mei begonnen en is weer bijzonder inspirerend. De viering cirkelt rond thema’s als
elkaar leren kennen, beter leren kennen, uit onze
hokjes komen, ontdekken dat je meer deelt dan je
denkt! Na de dienst is er natuurlijk koffie en thee.
Let op: ook vóór de startzondag begint al van alles.
De startzondag is immers pas in oktober. En is dan
ook niet alleen een soort van startschot (doorstart),
maar ook een dag van gemeente-zijn!

Film ‘The Kid’ uit 1921 van
Charlie Chaplin. De geïmproviseerde muziek bij deze beroemde, geluidloze film wordt
verzorgd door twee organisten,
Geerten Liefting (Rotterdam,
Utrecht) en Bert van Stam
(Maranathakerk).

Concerten Bergkerk
Koffieconcerten
door Warner Fokkens
Data en tijd: Zondag 8 september en 10 november vanaf
11.30 uur

Datum en tijd: Iedere maandagavond, 19.30 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Voor kinderen tot 12 jaar. Met spel en knutselen wordt op speelse wijze het Bijbelverhaal van de zondag verwerkt. Op bijzondere
feestdagen zoals Kerst en Pasen wordt er door de kindernevendienst aan een speciaal project van Kind op Zondag gewerkt.

‘Stomme’ film, geïmproviseerde muziek

Datum en tijd: zondag 8
december, 17-18 uur

Elke maandagavond luidt de klok van Bethel om uit te nodigen
voor een kort, meditatief avondgebed bij kaarslicht. Tijd om tot
rust te komen, om aan te komen bij jezelf en bij God. Tijd voor
een paar liederen uit Taizé, een lezing uit de Bijbel, stilte en gebed.
Een eenvoudige viering zonder preek, open voor mensen van alle
achtergronden, voor gelovigen, zoekenden en mensen die gewoon
van samen zingen houden. Wie wil, kan daarna nog blijven voor
een kopje koffie of thee om gezamenlijk na te praten.

Crèche en Kindernevendienst

Adressen:
Bergkerk: Daal en Bergselaan 50A
Bethel: Thomas Schwenckestraat 28/30
Maranathakerk: 2e Sweelinckstraat 156

Matineeconcert
Op de Pareldag van de Flora- en Faunawijken stellen veel mensen
uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt (en nog een beetje daaromheen) hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talenten of passies. Overal kunt u
aantrekkelijke en interessante presentaties verwachten.
Ook als Bergkerk zijn we present op deze Pareldag. We zetten
de deuren van ons huis wijd open.
Er zal een tentoonstelling over iconen te bewonderen zijn, muziek en zang zullen de ruimte vullen – een uitgewerkt programma
zal in onze Wijkkrant van oktober gepubliceerd worden. De Bergkerk is een goede plek voor een pauze op uw parelroute want er is
koffie, thee, limonade en iets lekkers.
Meer info op de site www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl:
maak uw eigen route, per fiets of lopend, en neem anderen mee
naar de Bergkerk.
Datum en tijd: 12 oktober tussen 12-16 uur

Concerten Maranathakerk

Datum en tijd: Zondag 13 oktober, 14 uur

BethelMuziekMatinee
Bethel brengt letterlijk muziek
in de buurt, met de maandelijkse muziekmatinees: een moment van samen genieten en
ontmoeten, voor als de R in de
maand zit.
Het programma:
20 oktober: Jazzmuziek, gespeeld door het SXFNKWRTT
17 november: Het duo Marijke Groenendaal (sopraan) en Jacob Engel (vleugel)
15 december: Kerstconcert, door koor De Buren.
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Aanvang 15 uur
Na afloop (+/- 16 uur) contacten met buurt/stadgenoten
met drankje en hapje
Kosten: vrijwillige bijdrage

Toegang vrij, collecte bij de uitgang
Concert
Helmi Verhoeven, zang
Recital met gevarieerde liederen van Richard Strauss door
Helmi Verhoeven, sopraan, begeleid door Rolf van den Berg.

BethelBuurtBios

Datum en tijd: zondag
29 september, 17-18 uur

Concert Thomas Patijn en Rinus Fuijkschot
Violist Thomas Patijn en pianist Rinus Fuijkschot geven een concert met gevarieerde klassieke muziek.
Datum en tijd: zondag 27 oktober, 17-18 uur

Concert Musica Poëtica
Familieprogramma voor kinderen en ouders met theater en
muziek uit de barok.
Datum en tijd: zondag 24 november, 17-18 uur

door Warner Fokkens
Gevarieerd concert op orgel en vleugel

Zin in Film, het cineastisch samenwerkingsproject tussen de
Houtrustkerk en kerkgemeente Den Haag West, organiseert ook
dit seizoen weer de BethelBuurtBios: samen kijken we op een vrijdagavond een bijzondere film op een groot scherm in een tot gezellige buurt-bioscoop omgebouwde woonkamer naast de kapel.
Met na afloop een borrel en een goed gesprek. Over de zin van de
net geziene film, over wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld.
De films worden vertoond in het schitterend verbouwde buurten-kerkhuis Bethel.
Entree is gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige extree
gevraagd als bijdrage aan de onkosten.
Deur open: 19.30 uur. Aanvang van de films: 20 uur.

Op het programma staan:
11 oktober: The Usual Suspects (VS/Duitsland 1995, 106 minuten)
De oplichter Verbal Kint wordt door de politie verhoord over
een bloedbad op een schip in de haven van Los Angeles. Kint ver-
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telt over de duistere crimineel Keyser Söze, op wiens bevel hij en
zijn medeplichtigen op de boot waren. Toch niet alles is zoals het
lijkt.
8 november 2019: Det sjunde inseglet/Het zevende zegel
(Zweden 1957, 96 minuten)

Leesclub! Wie wil er nog bij?
Op een vrijdagmiddag eens per 6 weken komt een leesgroepje bij
elkaar bij één van de deelnemenden thuis. We proberen in onze
boekenkeuze aan te sluiten bij het jaarthema. We zijn op dit moment bezig in ‘God en ik’ van theoloog Alain Verheij.
Nieuwe deelnemenden zijn van harte welkom! Info bij: Jan
Kouwenberg (en/of ds. Martine Nijveld). Wie graag mee wil doen:
bel 06-23 67 24 67 of mail jmkouwenberg@planet.nl

Lezingen
Marleen van Loenen
Een ridder ontmoet bij zijn terugkeer van de kruistochten de
Dood op een verlaten strand. In de hoop op een antwoord op zijn
metafysische problemen daagt hij de Dood uit tot een partijtje
schaak. Dood gaat akkoord: zolang het schaakspel duurt, mag de
ridder in leven blijven.

VERDIEPEN
Gesprekken
Wijzer worden
Gespreksavonden bij het Bijbelboek Prediker
Graag bied ik een viertal avonden aan naar aanleiding van het
Bijbelse boek Prediker.
Elke avond lezen we een passage uit dit Bijbelboek. Prediker is
een boek vol wijsheid. Diverse levensvragen komen voorbij: rond
werk en genieten, geluk en ongeluk, de zin van het leven, ouder
worden, omgaan met de tijd, samen zijn en alleen, etc, etc.
Daarnaast horen we over de genoemde thema’s ook wijsheid
van mensen van nu. We luisteren naar een stukje uit een gesprek/
interview met een hedendaags denker. Of we bekijken een tv-fragment. Er is zoveel moois! Zo horen en zien we een stukje uit een
gesprek van Annemiek Schrijver (van het programma ‘De Verwondering’) met de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter en een
fragment uit een interview met pastor Marinus van den Berg.
Het lijkt mij inspirerend om wijsheid van toen en van nu naast
elkaar te zetten en vervolgens samen door te praten over die levensvragen - en onze eigen wijsheid te zoeken. Want wie wil er nou niet
wijzer worden?!
Voor wie? Voor alle zoekers naar wijsheid!
Data: op vier dinsdagavonden: 10 september, 8 oktober,
5 november, 3 december
Locatie: Bergkerk, zaal 1 (ingang benedenzalen)
Tijd: 20 uur
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven (graag!) bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07
24 of 06-16 73 37 42

Natuurlijk hoop ik dat deelnemers alle avonden meedoen, maar
ook iedereen die één, twee of drie keer aan kan sluiten, is van harte
welkom!
Als voorproefje heb ik in augustus twee kerkdiensten gewijd
aan het Bijbelboek Prediker. En ook op zondag 1 september staat
Prediker nog centraal in de gezamenlijke dienst in de Bergkerk.
Van harte hoop ik dat dit smaakt naar meer!

Met de krant en Bijbel op tafel
Wat is het heerlijk om elke maand met een wisselende groep mensen rond de tafel te zitten en met elkaar te praten over onderwerpen in het nieuws, in het leven of in geloof die ons raken! We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. We spreken er samen over en
laten elkaar in onze waarde. U bent welkom om een keer of alle keren aan te schuiven aan deze tafel met koffie, de krant en de Bijbel.
Data en tijd: 4 september, 25 september, 30 oktober en
27 november, 10.30 – 12.30 uur
Locatie: in de benedenzaal van de Bergkerk, toegankelijk
via de buitentrap of via de hoofdingang van de kerk.
Begeleiding: Sity Smedinga, 06 37 35 07 51,
sitysmedinga@gmail.com
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Over de speurtocht naar
nieuwe medicijnen
Biomedisch onderzoeker dr.
Marleen van Loenen werkt
voor een bedrijf, Gadeta, dat
zich focust op immunotherapie
voor kanker: de ontwikkeling
van levende geneesmiddelen,
gebaseerd op manipulatie van
eigen afweercellen van de patiënt. Ze is er verantwoordelijk
voor dat ontwikkelde geneesmiddelen effectief én veilig zijn. Maar hoe wordt een geneesmiddel nu eigenlijk ontwikkeld? En wie bepaalt dat het goed genoeg
is om door artsen voorgeschreven te worden? Marleen geeft deze
middag een algemeen overzicht hoe vanuit het eerste laboratoriumonderzoek een medicijn ontwikkeld wordt en welke partijen en
kosten een rol spelen.

Judith Schuyf
Speurtocht naar ‘heidense heiligdommen’
Dr. Judith Schuyf is historicus
en archeoloog. Haar specialisme is het speuren naar ‘stille
getuigen van een heidens verleden in Nederland’. Ze kent
bijna alle oude heilige bomen,
bronnen, stenen en heuvels,
waarvan sommige nog steeds
zichtbaar zijn: in het landschap,
op straat en zelfs in kerken.
Onlangs publiceerde zij over
deze ‘zichtbare sporen van een
verloren verleden’, ‘Heidense heiligdommen’.
Datum en tijd: woensdag 23 oktober, 20-22 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang € 5

Den Haag gezien door kunstenaarsogen
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Maranathakerk
werken ruim tien landelijk bekende kunstenaars deze zomer en
herfst aan ‘nieuwe Haagse stadsgezichten’ in een wijde kring rond
de kerk. Van 21 december tot half januari is van hun werk een expositie te zien bij Kunstzaal Van Heijningen aan het Noordeinde.
Vooruitlopend op deze tentoonstelling is er in november een middag gewijd aan dit bijzondere kunstproject. Met welke ogen kijken
kunstenaars naar de stad, én naar de Maranathakerk?

Datum: woensdag 18 september, 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang gratis

Anton Wessels
Apocalyps – een woord dat onrust geeft
Denken over een apocalytische
‘eindtijd’ is van alle tijden. Ook
nu beweren wereldwijd religieuze en politieke leiders – bijvoorbeeld Amerikaanse evangelicale christenen én moslims
in het Midden-Oosten – dat
het ‘einde der tijden’ nabij is. Wat zit daar achter en wat zijn de
gevolgen van deze manier van denken? Professor Anton Wessels,
emeritus hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de VU en kenner van jodendom, christendom en islam, schept helderheid in een
verwarrende discussie. Na zijn lezing gesprek met het publiek.

EVERT SALIS, Fahrenheitstraat, Laan van Meerdervoort,
Den Haag, gouache, 30x40 cm.
Datum en tijd: woensdag 20 november, 14.30-16.30 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang gratis

Jan Rotmans over het klimaat

Datum en tijd: Woensdag 25 september, 20 uur.
Toegang € 5.
Locatie: Maranathakerk.

Axel Wicke
Ooggetuige van de val van de Muur
Dit najaar is het dertig jaar
geleden dat de Muur viel en
de Europese geschiedenis een
nieuw hoofdstuk insloeg. Ds.
Axel Wicke is opgegroeid in
ommuurd West-Berlijn en had
veel familieleden aan de andere kant van de Muur, die hij geregeld in Oost-Duitsland opzocht.
Van de val van de Muur op 9 november 1989 was hij als 17-jarige
tiener ooggetuige. Aan de hand van vakantiekiekjes en kleurrijke
anekdotes vertelt hij erover.
Datum en tijd: woensdag 16 oktober, 14.30-16.30 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang gratis

Met groot enthousiasme werkt hoogleraar transitiekunde en
duurzaamheid Jan Rotmans aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Met moed en lef bewijst hij dat onderzoeken en
signaleren niet afdoende is. Hij is een aanjager die de vertaalslag
probeert te maken van de theoretische transitiewetenschap naar
concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland. Een leerzame en ‘praktische’ avond
in samenwerking met Duurzaam Den Haag.
Datum en tijd: woensdag 27 november, 20-22 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang € 10

Vrouwelijke steunpilaren van de kerkgeschiedenis
Lezingen en gespreksavonden in de Bergkerk

Als ik mijn theologische boekenkast eens kritisch op diversiteit
bekijk, is het resultaat behoorlijk schrikbarend. Niet alleen zijn de
werken van niet-witte auteurs bijna op een hand te tellen, veruit
meer dan 90% van de auteurs zijn of waren man. En dat terwijl
vrouwen, van het Nieuwe Testament tot en met de 21ste eeuw, altijd belangrijke en invloedrijke steunpilaren van het christendom
en de kerkgeschiedenis zijn geweest. Daarom organiseer ik in september tot en met december op de eerste donderdagavond van de
maand (m.u.v. december i.v.m. Sinterklaas) een reeks lezingen over
belangrijke, maar veelal vergeten (je kunt bij sommigen gerust zeggen: doodgezwegen) vrouwen uit de geloofs- en kerkgeschiedenis.
Donderdag 5 september: vrouwen als pelgrims en kloosterleiders in de Oude Kerk – Egeria en Makrina
Donderdag 3 oktober: vrouwen als leraren en mystici in de
Middeleeuwen – Hildegard van Bingen en Julian van Norwich
Donderdag 7 november: vrouwen als hervormers in de tijd
van de Reformatie – Katharina van Bora en Teresa van Avila
Donderdag 12 december: vrouwen als sociaal hervormer en
theologe in de 19e/20e eeuw: Florence Nightingale en Dorothee
Sölle
Data en tijd: 5 september, 3 oktober, 7 november en
12 december, altijd om 20 uur
Locatie: Bergkerk
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,
axel.wicke@betheldenhaag.nl

Workshop Superwaar
Bij elk schap in de supermarkt
moeten keuzes worden gemaakt en dat is niet gemakkelijk als je dat verantwoord wilt
doen. Het vraagt om lastige afwegingen tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk
voor de producent. De veelheid
aan keurmerken, adviezen en
tegenstrijdige meningen maken het er ook niet gemakkelijker op.
Ben je goed op weg, maar
wil je nog een volgende stap zetten naar nog meer duurzame keuzes? Kom dan naar de workshop ‘SuperWaar’, gegeven door Alfred Slomp, auteur van het boek Superwaar. Met leuke oefeningen,
praktische tips en inspirerende voorbeelden helpt hij je verder!
Een workshop, georganiseerd door de Haagse Dominicus in
samenwerking met Bethel, voor iedereen die een goede impuls kan
gebruiken om in de supermarkt keuzes te maken voor een betere,
eerlijkere wereld.
Datum en tijd: dinsdag 26 november, 20-22 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: € 7,50
Opgeven voor 22 november: Klaas Bruins,
kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56

ONTMOETEN
& ONTSPANNEN
Tafel van hoop
De kunst van het leven met beperkingen

De Tafel van hoop is een feestelijk maaltijd-programma waarin
het leven van alledag samenkomt met oude en nieuwe verhalen en
rituelen. Hou je van samen eten en sta je open voor (creatieve vormen van) ontmoeting en verdieping? Geef je dan op voor de Tafel
van hoop.
Door omstandigheden is deze uitgesteld tot dit najaar, met opnieuw het thema ‘De kunst van het leven met beperkingen’. Want
daar worden we van tijd tot tijd allemaal mee geconfronteerd: dat
je dingen eerder wel kon, maar nu niet meer. Je kunt niet meer
werken; je hebt minder te besteden; je hebt voor iemand te zorgen
waardoor je andere dingen op moet geven; het lopen, zien of horen
gaat niet goed meer; hersenfuncties laten het afweten, een lichaam
dat sterk was is broos, ziek of gehandicapt geworden. Zo’n ervaring
kan je behoorlijk verlammen. Hoe kom je dat te boven?
Er komen ook anderen met beperkingen op onze weg. Hoe
gaan we met hen om? Bij deze ‘Tafel van hoop’ delen we ervarin-

gen en beelden en verhalen die ons hoop geven, bemoedigen, de
weg wijzen, weerbaarder maken bij het (samen-)leven met beperkingen. Van harte welkom!
Datum en tijd: vrijdag 18 oktober 17-20 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Opgave: voor 15 oktober, bij Klaas Bruins, 070-318 16 56,
kbruins@stekdenhaag.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage

Samen gedichten lezen
Op de vierde donderdag van de maand bent u welkom om samen
gedichten te lezen. Gedichten die op de één of andere manier aansluiten bij onze actualiteit. Of bij de tijd van het jaar. 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 is mooi om
gedichten te lezen in een groep, omdat je dan kunt horen wat anderen erin horen – en verrast kunt worden. Vaak ook zijn het puzzeltjes en kunnen we elkaar helpen om de betekenis op te sporen.
Zo nodigt samen gedichten lezen ook altijd uit tot gesprek – over
leven, de manier waarop je in het leven staat, over geloven, je weg
zoeken...
Ik zorg elke avond voor de gedichten. We lezen poëzie van diverse auteurs, soms makkelijk, soms moeilijker. Maar altijd geldt:
jij/u hoeft geen verstand van poëzie te hebben om aan te sluiten.
In september zullen we gedichten lezen over vrede (aansluitend
bij de vredesweek).
Data: donderdagen 26 september, 24 oktober, 28
november. In december is er geen gedichtenavond.
Locatie: in de huiskamer van Bethel
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven (graag!) bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07
24 of 06-16 73 37 42
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee

PraatMaal
In een ontspannen sfeer van een eenvoudige maaltijd van gedachten wisselen en je mening verder vormen; een plek waar de soep
nooit zo heet wordt gegeten, als zij wordt opgediend. Dat zijn de
kenmerken van het PraatMaal, een initiatief van de Haagse Dominicus en Bethel.
De keuze van de onderwerpen wordt bepaald door wat op dat
moment actueel is.
19 september is dat de vredesweek en gaat het over macht en
geweld.
Een compleet en goed uitgerust leger voor alle klassieke oorlogstaken per afzonderlijk land is in deze tijd bijna ondenkbaar. Vrede
en veiligheid is een grensoverschrijdend, gezamenlijk belang. Hoe
houden we onze wereld veilig en vredig? Wat voor leger hebben we
nodig? We sturen nu geregeld troepen of vliegtuigen of een batterij
raketten of militaire opleidingsgroepen naar landen ver weg om
daar een hopelijk niet al te gevaarlijke bijdrage te leveren aan een
conflict. Zinnig? Daar blijkt ook vaak dat troepen een versterking
van de politie zijn. En dat politie in veel landen een binnenlandse
militaire organisatie is, die moord en marteling als gewone taken
zien, naast verkeerscontroles en visvergunningen. Goede vragen,
om bij stil te staan.
31 oktober gaat het over ‘hervorming’, in verband met hervormingsdag.
Data en tijd: 19 september, 31 oktober, 17.30 – 19.30 uur
Locatie: buurt- en-kerkhuis Bethel
Kosten: € 4
Opgave: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl, Klaas
Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070- 318 16 56

Gemeentemaaltijd Maranathakerk

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. Hiervoor apart opgeven bij:
maaltijden@betheldenhaag.nl of 070-318 16 56.

Op de tweede woensdag van de maand kan iedereen (ook buurtbewoners en niet-gemeenteleden) deelnemen aan de gemeentemaaltijd. Vanaf 17 uur is de kerk open voor een aperitief en om 18
uur gaan we aan tafel. De maaltijd, door vrijwilligers bereid, is inclusief toetje en koffie. Einde: 19.30 uur.
Data: woensdag 9 oktober, 13 november, 11 december
Locatie: Maranathakerk
Opgeven: in de hal hangt een intekenlijst. Of telefonisch:
070-352 14 78 (Nell en Siep de Vries)
Kosten: € 5, kinderen t/m 12 jaar € 2,50

Buurtkoffie Maranathakerk
Trek in een ‘bakkie’? Ga op woensdagochtend gezellig koffiedrinken in de Maranathakerk. Met bovendien op elke eerste woensdag
van de maand levende muziek. Koffie en muziek zijn gratis.

Buurtmaaltijden

Data en tijd: elke woensdag, 10-12 uur
Locatie: Maranathakerk

BethelBuurtkoffie
Een uurtje koffie of theedrinken met andere buurtbewoners, elkaar leren kennen, gezelligheid beleven, soms ook lief en leden
delen, een goed gesprek voeren of afspreken om samen iets te ondernemen: dat gebeurt allemaal bij de buurtkoffie. Het is een plek
waar mensen elkaar gastvrij ontvangen en waar u zich gauw thuis
zult voelen.
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: elke donderdag, 9.30 - 11.30 uur

BethelCreaclub
Heerlijk bezig met je handen,
een gezellige club van ouderen,
uitsluitend vrouwen, die het
heerlijk vinden om samen te
knutselen en te handwerken.
En daar hoort af en toe een
leuk uitje ook bij: dat is de creaclub. Misschien iets voor u? Kom
eens langs om de sfeer te proeven.
Locatie: buurt- en-kerkhuis Bethel
Data en tijd: elke dinsdag (behalve zomervakantie), van
10-12 uur
Kosten: € 1 per keer

Andere, hele verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op den duur
gekend weten: dat kan bij de maaltijden in Bethel. Kosten zijn
€ 5 per driegangenmaaltijd. Opgave kan tot een dag van tevoren bij
maaltijden@betheldenhaag.nl, tel. 070-318 16 56.
Bij de wekelijks dinsdagmaaltijden wordt er vlees gegeten. Dat
geldt ook voor de laatste vrijdag van de maand. De tweede en vierde donderdag van de maand is het menu vegetarisch.
Tijd: 18 – 19.30 uur
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: € 5

De Vrome Freule
“Zeker is er meer tussen hemel
en aarde! Maar daarvoor moet
je toch niet naar de kerk!?”
“Waar kan ik eens gezellig
over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het gelijk zo
serieus…?”
“Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?”
Deze en soortgelijke vragen deden: ‘De Vrome Freule’ ontstaan, dé kroegavond met diepgang!
Avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen
te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen.
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Van borrelpraat tot diepgrondige discussies is alles mogelijk. Van
levenskunstenaar tot flierefluiter, van barfly tot kerkmuis, van filosoof tot twitteraar – iedereen is welkom. Als je wilt, kan je een
krantenartikel, een prent, een citaat uit een boek, iets wat je heeft
geraakt of bezighoudt meenemen.
Van oktober 2019 t/m juni 2020 altijd op 3e donderdag
van de maand, vanaf 20 uur in eetcafé de Freule,
Fahrenheitstraat 558.
Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,
axel@bethelkapel.nl,
twitter: @elziax, www.betheldenhaag.nl.

Verhalencafé
Wie vertelt of luistert nou niet graag naar verhalen?
Kinderen vertel je een verhaal voor het slapengaan. Als wij iets
leuks meemaken, willen wij het doorvertellen. Onze herinneringen slaan wij op als verhalen. Kortom: Er is geen leven zonder verhalen! Onze schat aan verhalen is een kostbaar bezit en het is waardevol en ook heel erg leuk om daarbij stil te staan!
Kom daarvoor naar het Verhalencafé in het buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28), altijd op de 2e vrijdag
van de maand tussen 15 en 17 uur! Rond een onderwerp kunnen
deelnemers verhalen uit hun verleden vertellen. Kort of wat langer,
vermakelijk of diepzinnig, meesterlijk of eenvoudig verteld, dat
maakt niet uit. Neem graag een foto of voorwerp mee – en wie alleen wil luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffie,
thee en gezelligheid is gezorgd. De volgende onderwerpen staan in
seizoen 2019-2020 op het programma:
11 oktober: Aan tafel – over eten, drinken, gemeenschap, rare
manieren en leuke rituelen.
8 november: Thuiskomen – over geborgenheid en onze eigen
plekken in ons leven.
13 december 2019: Te mooi om waar te zijn – over sprookjes
die eerst werkelijkheid leken.

Zomerkamp
Jaarlijks wordt er in de zomervakantie een kampweek
voor kinderen van 7 - 14 jaar georganiseerd. Op een
kampeerterrein met blokhut, veel speelruimte en kampvuurplaats
wordt door gemiddeld 50 kinderen en 12 begeleiders in 2-,
3-, 4-, 5 en 6-persoonstenten
gekampeerd. Elk jaar is er een
ander kampprogramma met
een (geheim) thema. Naast
kampdienst en avondsluitingen worden er spelen zoals dierengeluiden-spel, levend stratego,
nachtopdrachtentocht en vossenjacht gedaan. In je ‘vrije tijd’ kun
je voetballen, tafeltennissen, lijnballen of in je tent lezen en kletsen.
Als het mooi weer is, gaan we zwemmen. ‘s Avonds veel zingen met
elkaar en bij het kampvuur zitten doen we ook.
In januari 2020 is de Kampfilmavond, van 19 - 21.30 uur. Als je
mee geweest bent is het natuurlijk leuk om de film van het Natuurkamp Putten 2019 te bekijken, maar ook als je wil zien wat we op
ons kamp doen, kun je komen.
Datum: in de eerste week van de zomervakantie,
18 t/m 25 juli 2020
Locatie in 2020: Luyksgestel
Opgeven: is nu al mogelijk via het aanmeldingsformulier
op de website
Informatie: kijk op www.zomerkampdenhaag.nl

Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd met leuke dingen zoals spel, handenarbeid, Sinterklaasfeest of Kerst en eten met elkaar.
Het is niet nodig om je op te geven; per keer kan je bekijken of
je wilt komen. Je mag altijd iemand meenemen, want een
KidsTime-middag is ook voor
je vrienden en vriendinnen.
Wil je ook een uitnodiging
hiervoor in je brievenbus? Mail
dan je naam, adres en geboortedatum naar: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl.
Datum en tijd: twee keer per maand op woensdag en
zaterdag, van 17 - 19 uur
Locatie: ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op www.
jeugdwerkdenhaagwest.nl
Toegang: € 2,00 per kind per keer

TeenTime-avond
TeenTime is voor tieners vanaf groep 8 t/m 15 jaar, ongeveer één keer per drie weken op vrijdagavond van 20
- 22 uur. Voor deelname: meld je aan op:
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl, de leiding zal dan contact met
je opnemen om mee te doen in een WhatsApp-groep. Via de
WhatsApp-groep blijf je op de hoogte van elke TeenTime-avond.
Datum en tijd: op vrijdagavond vanaf 20 uur
Locatie: in ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op:
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
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Goed leven: je doet het niet zomaar even. Want leven is een hachelijke zaak. Er is veel wat ons aﬂeidt,
verleidt en bedreigt, weg van het goede. Waar staan
we voor? Hoe kunnen we goed leven en samenleven? Gelovige mensen worden zelfs opgeroepen
om heilig (gelijkenis met God) te zijn. Hoe bereik je
dat en hoe blijf je zo?
Leven betekent een leven lang leren. En leren is vaak
ook aﬂeren, loslaten.
Vroeger was leren vooral de overdracht van kennis
en in de kerk: de leer van de kerk. Nu is het veel
meer bevragend, ontdekkend en ontmoetend leren
en leren we van verschillen. Dat zie je in een programma als in dit inlegvel terug. De ‘leerstof’ komt
van de ontmoeting met mensen, het samen lezen
van gedichten, een (bijbel-)boek, of een artikel in de
krant, het zien van films, het luisteren naar een lezing
van een deskundige. Ik ben blij met zo’n programma, waar mensen met verschillende achtergronden
aan deel kunnen nemen. Ik denk dat we daarmee
tegemoetkomen aan een behoefte van velen in de
samenleving, van mensen op zoek naar wijsheid, integriteit, goedheid, verbondenheid en verdieping.
Er zijn weinig andere organisaties die dit soort activiteiten organiseren.
Bij het leren bij het leven gaat het niet om bevrediging van onze intellectuele behoefte, omdat het
interessant is. Het gaat om leven, om te groeien in
mens-zijn: vrij, zinvol, verantwoordelijk, integer, verbonden.

Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,
axel@betheldenhaag.nl, www.betheldenhaag.nl

KidsTime-middag

Leren bij het leven

Kampweek in Putten

M

et 50 kinderen en 11 leiding hebben we een week gekampeerd bij scouting Kon-Tiki in Putten.
Op vrijdag 19 juli ging eerst een groep van 10 tieners
en 4 leiding op de fiets richting Putten. Deze tieners zouden voor
het laatst meegaan op kamp en hadden daarom een afscheidsfietstocht met een overnachting in Bunnik, een extra kampdag dus.
De rest van de groep vertrok met de touringcar zaterdag naar het
kampterrein.
Het kampthema ‘Natuur’ was zeer toepasselijk in de omgeving
van Putten. Zaterdag kwam projectontwikkelaar Bill Steengoed
het kampterrein op met z’n maatje Wilma Zaaggraag. De bomen werden voorzien van een geel kruis en hij vertelde dat hij ons
van het kampterrein wilde hebben want er kwamen huizen met
zo min mogelijk bomen. Toen hij vertrokken was, was het eerste
wat de kinderen deden de kruizen van de bomen halen. ’s Avonds
kwam er een boself, die ons om hulp kwam vragen en natuurlijk
gingen we helpen.
Er was een hele grote kaart van de omgeving en elk groepje, de
Aardbeivlinders, Eikelmuizen, Damherten, Vale Vleermuizen,
Koekoeken, Rode Zandbijen en Knotwilgslakken, zou gaan zorgen dat er heel veel beschermde planten en dieren op hun stukje
bos zou komen, dan zouden de bomen niet gekapt mogen worden.
Het dierengeluidenspel, het beklimmen van de Bostoren na
de bomenspeurtocht, het natuurparken spel, surfen op het Veluwemeer, het foute smokkelspel, dierenmemory op paaltjes, het
vlindertuinspel, anomalietocht in een heel donker bos, maar een
afgelaste vossenjacht vanwege de hitte. Door alle spellen goed te
spelen verdienden de groepjes planten en dieren, die de kaart vulden. En het was genoeg om meneer Steengoed naar huis te sturen.
De boself was natuurlijk erg blij en wij ook.
Leuke natuurweetjes geleerd van Madelon, oud kampdeelnemer en nu student toegepaste biologie. Het verhaal van de schepping en bijbehorende aarde, licht, water en lucht knutsels, pasten
natuurlijk prima bij dit thema. Ook hebben we nog heerlijk gezwommen en bij het kampvuur gezongen.
Afscheid van 10 tieners, die te oud worden voor ons kamp geeft
altijd een dubbel gevoel.
Het was een heel warme week, dus veel ijs gegeten en water gedronken. Alles goed verlopen en een fijn kamp gehad! Volgend jaar
weer, dan in Luyksgestel.
Nelleke van Kooij

Er is een verhaal over rabbi Tarfon en rabbi Akiva dat
luidt als volgt: "Eens lagen rabbi Tarfon en de oudsten aan in een bovenzaal van Nitza's uit Lod, toen
hen gevraagd werd: 'Wat is belangrijker, het leren
of het doen?' Rabbi Tarfon antwoordde en zei: 'Het
doen is belangrijker.' Rabbi Akiva antwoordde en
zei: 'Het leren is belangrijker.' Tenslotte antwoordden allen en zeiden: 'Het leren is belangrijker, want
het leidt tot het doen'."
De Joodse filosofe Hannah Arendt schreef:
Herinner je dat de mensen,
hoewel ze moeten sterven, niet
geboren zijn om te sterven,
maar om te vernieuwen, om
zich open te stellen voor de
geboorte en voor de
wedergeboorte.
Om te vernieuwen moeten we het oude loslaten en
ons doen en laten vernieuwen en dat is zo hartverscheurend als geboren worden. Als mens zijn we
nooit klaar met het telkens weer opnieuw geboren
worden, met vernieuwing, een nieuw begin maken.
Ons leven en samenleven is nooit af, voltooid.
Rabbijn Heschel schreef dat het vermogen van de
mens tot verandering en groei veel groter is dan wij
willen toegeven. Dat geldt voor jong èn oud. Ook
oud, want juist als je ouder bent, zo schrijft hij, heb
je kansen voor innerlijke groei, voor vorming: hoge
waarden te verwerven waarvan we ons niet eerder
bewust waren, van inzichten die we gemist hebben,
van wijsheid die we veronachtzaamd hebben, om
dwaasheden van een mensenleven af te schudden,
diepgeworteld zelfbedrog te doorzien, om begrip
een mededogen te verdiepen, om de horizon van
eerlijkheid te verbreden, om het gevoel van rechtvaardigheid te verfijnen, om ons innerlijk te reinigen:
het uitbannen van wrok, van resten van bitterheid,
van afgunst en ruzie. Aldus Heschel.
Leren bij het leven: zo concreet kan het zijn.
Een programma voor wie zich open kan stellen voor
geboorte, vernieuwing, verandering, reiniging.
Klaas Bruins

Rond de diensten
Zondag 1 september - gezamenlijke dienst over Prediker

Erediensten september 2019
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

02 september
12e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld

Gemeenschappelijke dienst om
10.00 uur in de Bergkerk

08 september
13e na Pinksteren

Mw. Sity Smedinga

Ds. Martine Nijveld
Schrift en Tafel

15 september
14e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke

Ds. Erik van Gemerden
Cantatedienst

22 september
15e na Pinksteren

Dr. Duncan Wielzen / ds. Martine
Nijveld: Oecumenische dienst met
de Titus Bransma Parochie in de
Heilige Familiekerk met cantorij en
om 10.30 uur

Ds. Karl v. Klaveren / Ds. Axel
Wicke
Oecumenische dienst van het
Oecumenisch Beraad Duinoord
in de Houtrustkerk om 10.30 uur

29 september
16e na Pinksteren

Ds. Casper van Dongen

Ds. Carola Dahmen,
Oostzaan

06 oktober
17e na Pinksteren

Gemeenschappelijke dienst om
10.30 uur in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld en ds. Axel
Wicke, Startzondag en ‘Anders
vieren’

Het inspireert mij om af en toe af te wijken van ons leesrooster en een Bijbelboek
op te pakken waar we niet zo vaak mee in de weer zijn in onze diensten. Dat kan
het best in de zomertijd. Omdat we dan vooral ‘gewone’ diensten vieren, zonder
dat ze ingevuld zijn met allerlei meer of minder bijzonderheden.
Vorig jaar heb ik een kleine serie over Spreuken gedaan. Dit jaar doe ik er één
over Prediker. Als deze Wijkkrant uitkomt zijn er al twee diensten over Prediker
achter de rug. En hebben we nog een derde, gezamenlijke dienst, voor de boeg, en
wel op 1 september in de Bergkerk. Ik hoop dat mensen met mij geïnspireerd raken. In deze gezamenlijke dienst zal het slot van Prediker centraal staan. Allerlei
levensthema’s en levensvragen komen in Prediker voorbij: over omgaan met de
tijd, ouder worden, werken, de zin van het leven, genieten, etc. etc..
Dat betekent dat het boek Prediker ook volop mogelijkheden biedt om met
elkaar in gesprek te raken. Daarom bied ik in de eerste helft van het seizoen ook
een viertal avonden aan bij dit boek, waarop we de wijsheid van Prediker leggen
naast wijsheid van mensen van nu. We lezen een stukje uit het Bijbelboek én
horen of lezen een fragment van een opname of tekst of interview met een wijs
iemand uit onze tijd. En praten er met elkaar op door. Lees er meer over in het
activiteitenkatern!
Martine Nijveld

Zondag 8 en 15 september: Kirchentags-diensten

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

Oecumenisch leesrooster september 2019
01 sept.
08 sept.
15 sept.
22 sept.
29 sept.

Samen met een groep gemeenteleden reisden mijn collega Martine Nijveld en
ondertekende in juni naar de Duitse Protestantse Kirchentag. Deze keer vond
hij in Dortmund plaats, onder het uit 2 Koningen 18:19 ontnomen motto ‘Was
für ein Vertrauen’ (Wat een vertrouwen). Net als twee jaar eerder in Berlijn, was
het weer een zeer veelzijdig en enorm inspirerend evenement, waarbij iedere
deelnemer een lange lijst van heel eigen ervaringen opdeed: er stonden meer dan
2.500 uiteenlopende activiteiten op het programma: van Merkel-toespraak tot
mini-workshop door een dorpspredikant, van rockconcert tot theatervoorstelling, van giga-eredienst in het grootste voetbalstadion van Duitsland tot klein
en intiem middaggebed.
Om de thuisblijvers een kleine impressie van deze kerkelijke weelde te geven
en mee te laten genieten van onze belevenissen en natuurlijk om jullie alvast voor
de – over twee jaar in Frankfurt plaatsvindende, deze keer oecumenische – volgende Kirchentag uit te nodigen, organiseren wij samen met onze reisgroep twee
Kirchentags-diensten, waarin onze eigen ervaringen en ook de Bijbelteksten die
in Dortmund centraal stonden een belangrijke rol zullen spelen. Van harte uitgenodigd, dus op:
Zondag 8 september om 10.30 uur in de Maranathakerk (voorganger Martine Nijveld) en op
Zondag 15 september om 10 uur in de Bergkerk (voorganger Axel Wicke)!
Een paar impressies van de Kirchtentaggangers kunt u trouwens ook al in dit
nummer van de wijkkrant lezen! Op de beide zondagen zullen we nog meer foto’s laten zien. In de diensten zullen verschillende lezingen klinken en verschillende accenten gezet worden, zodat het ook de moeite waard kan zijn om ze allebei te bezoeken!
Ds. Axel Wicke

Zondag 22 september - begin Vredesweek
Zoals bekend is maken wij deel uit van twee oecumenische werkverbanden: aan
de ‘kant’ van de Bergkerk met de r.k. Heilige Familiekerk van de parochie De
Vier Evangelisten en aan de ‘kant’ van de Maranathakerk het ‘Oecumenisch Beraad Duinoord’ (met de r.k. Elandsstraatkerk van de parochie Maria Sterre der
Zee, de Evangelische Broedergemeente, de vrijzinnige Houtrustkerk, de protes-

Vervoert ouderen in o.a.stadsdeel Segbroek.
De wijkbus rijdt iedere werkdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Wij zoeken nieuwe klanten!
Ook zoeken we dringend vrijwilligers
om 1 dagdeel per week te chaufferen.
U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.
Adres: Escamplaan 61F (Escampade)

Oude Testament
Deuteronomium 24:17-22;
Deuteronomium 30:15-20;
Exodus 32:7-14;
Amos 8:4-7;
Amos 6:1-10;

Epistellezingen
Hebreeën 13:1-6;
Filémon 1-20;
1 Timoteüs 1:12-17;
1 Timoteüs 2:1-8;
1 Timoteüs 6:11b-19;

Evangelielezingen
Lucas 14:1, 7-14
Lucas 14:25-33
Lucas 15:1-10
Lucas 16:1-(8)17
Lucas 16:19-31

tantse Noorderkerk en de Haagse Quakers). Half september organiseren deze
werkverbanden weer oecumenische diensten, waarvoor ook iedereen van Den
Haag – West weer van harte welkom is!
Op 22 september vieren wij het begin van de Vredesweek, die dit jaar onder
het zeer actuele motto ‘Vrede verbindt over grenzen’ staat. Anders dan gebruikelijk vinden dit jaar beide diensten niet in onze eigen gebouwen plaats, u hebt de
keuze tussen deze twee diensten:
In de Heilige Familiekerk, om 10.30 uur, met ds. Martine Nijveld als prediker
en r.k. pastoraal werker Duncan Wielzen als liturg. Ook de cantorij werkt mee
aan deze dienst, versterkt met zangers uit de parochie. NB: deze dienst zou eerst
plaatsvinden in de Bergkerk, maar is om een aantal praktische redenen verzet
naar de H. Familiekerk aan het Kamperfoelieplein. Welkom daar!
In de Houtrustkerk, eveneens om 10.30 uur, met Willem Furnée van de Quakers als prediker en ds. Karl van Klaveren als liturg.
Er is deze zondag dus geen dienst in de Bergkerk en Maranathakerk.
Ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Sluitingsmiddag Kijkduin

H

et KidsTime-middagenseizoen werd op 22 juni met 23 kinderen afgesloten in Ockenburg en Kijkduin. Het begon met een ijsje en een uur
bowlen in Ockenburg. Door de hekjes langs de banen kon iedereen
punten scoren. Daarna zouden we gaan eten in Kijkduin. Hoe ga je daar leuk
naartoe? Met een fotospeurtocht en zo leuke dingen zien. Een trap met 104 treden, een enorme bal van puin, verwonderd lopen bij het Hemels Gewelf en tot de
ontdekking komen dat er dingen kunnen veranderen tussen het uitzetten van de
speurtocht en het lopen ervan. In Kijkduin mocht je bij een eettentje je bestelling
opgeven. Het duurde wel even voordat iedereen z’n bord eten had! Daarna nog
even op de boot spelen wat later naar huis dan de planning was, maar het was
mooi weer en gezellig.
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Gouden viering in een bijna volle kerk! Vrouwelijke
Agenda januari
steunpilaren van de
Bijzondere
kerkgeschiedenis
bordje
van God was zichtbaar in en door het geraakt door deze mooie eenvoudige
lichtende raampje rechtsboven viering, waarin we samen het bekende Begin lezing- en gesprekskring op donderdag 5 september
voor Bethel kleine,
in de muur met de prachtige ramen, lied gezongen hebben, waarin het BetIn september t/m december organiseer ik op de eerste donderdagavond van
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Bankrekeningnummers
(ook voor bijdragen kerkmuziek)
NL21 INGB 0000 5830 00
Kerkrentmeesters Maranathakerk
(ook
bijdragen
kerkmuziek)
NL94voor
INGB
0009 6853
30
Stichting Steunfonds Maranathakerk

Coördinator locatieteam
Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl
e.muller-buschman@ziggo.nl
Ledenadministratie
Ledenadministratie
Gerard Gutz
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl
g.gutz@casema.nl
Organist
Organist
Warner Fokkens
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl
info@warnerfokkens.nl
Cantor
Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl
jaap-christi@online.nl
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com
joost.smits@hotmail.com
Diaconie
Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
Autodienst
Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers
Bankrekeningnummers
Bergkerk/Bethel
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50
NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse Wijkgemeente
Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk (voor collectebonnen en
Bergkerk (voor collectebonnen en
giften wijkwerk)
giften wijkwerk)
NL52 ABNA 0474 2767 59
NL94 INGB 0009 6853 30
NL52 ABNA 0474 2767 59
Wijkkas Bergkerk (ook Comité
04 29 Wijkkas
Stichting
Steunfonds
Maranathakerk
NL52 INGB
0000 3125
88
Bergkerk (ook Comité
Meeleven)
Diaconie Maranathakerk
Meeleven)
NL87 FVLB 0635 8147 30
NL52 INGB 0000 3125 88
NL38 RABO 0373 7207 77
Protestantse Gemeente Den Haag
Diaconie Maranathakerk
Protestantse
Gemeente
Den Haag
Jong Tuinen
(voor kerkelijke
bijdragen)
Kopij voor het
(voor kerkelijke bijdragen)
AanlegNL92
Onderhoud
Kopij
voor het uiterlijk
INGB 0007 5801 75
februarinummer
NL92
INGB
0007 5801 75
Diaconie
Bergkerk
oktober-nummer
uiterlijk
op 8 januari
Diaconie Bergkerk
op
9 september
NL39 TRIO 0786 8127 02
zenden
aan:
NL39
TRIO 0786 8127
02
ZWO-commissie
Bergkerk/
zenden
aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
ZWO-commissie
Bergkerk/
Bethelkapel
wijkkrantdhw@gmail.com Bethelkapel

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?
Traditioneel
-2000
Persoonlijkhuishoudens;
- Eigentijds
• Bereik
ca.
Klatteweg 7
o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
Den
Haag
• 10 ”SORGHVLIET”
keer2597
perKA
jaar;
Groot
Hertoginnelaan
1
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
”WALDECK”
Oude Haagweg
• Verschillende
advertentieformaten
mogelijk.
THUIS-opbaring met vereiste
middelen en zorg
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
telefoon
Kantoor en bespreekruimte
Henri
Tuinen
070 - 3451676
Groot
Hertoginnelaan
227Jong
- Den Haag
mail of
bel
metde
Cees
Kaas:
OntwerpTelefoon
Aanleg Onderhoud
c.kaas@telfort.nl
(070) 345 61 53
- UITVAA

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

ORGA
RT

I
ISAT E - N
N

Wijkgemeente Den Haag West
Wijkgemeente Den Haag West
Predikanten
Predikanten
Axel Wicke
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Telefonisch spreekuur: ma, wo, do
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
10-11 uur en vr 14-15 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
Vrij op: di, vrijdagochtend en za
axel@bethelkapel.nl
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Twitter: @elziax
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,
Egelantierstraat 75,
2565 XJ Den Haag
2565 XJ Den Haag
Martine Nijveld
Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag,
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag.
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar
Telefonisch best bereikbaar
tussen 8.30 en 9.30 uur.
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com
sitysmedinga@gmail.com
Jeugdwerk
Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk
Penningmeester Jeugdwerk
Voorzitter wijkkerkenraad
Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld
Sity Smedinga (a.i.)

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

I

Bergkerk
Bergkerk

Vaste activiteiten

I

Wijk info
info
Wijk

Vaste activiteiten

www.joostfvanvliet.nl
I

O

Agenda september
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lk jaar reikt de gemeente Den Haag
waar de zon zo mooi doorheen scheen. helkwartet voor ons gezongen heeft en
een gouden, zilveren en bronzen
Licht was het ook door alle men- waarin Warner ons begeleidde op het
bordje uit als waardering voor exsen aanwezig; gemeenteleden en be- orgel en een prachtige improvisatie liet
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
woners van Uitzicht, Duinhage en klinken op ‘Wat de toekomst brengen
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
Dekkersduin. Ook dit jaar werd ik moge’. Mw. Jacoline Krabbendam,
plekken.
weer diep geraakt door te zien wat het geestelijk verzorger in Uitzicht en
Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
orgelspel, het zingen, de aanwezigheid Dekkersduin, droeg een gedicht voor
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profesin een kerkzaal doet met mensen met van Willem Barnard waarvan ik twee
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte
en zonder dementie. Zij en wij werden coupletten citeer:
en zorginstellingen als Florence. Maar die
moesten het stellen met brons of zilver en
Wanneer ik zing met allen om mij heen,
wij ontvingen goud!
dan wordt mijn adem van mij afgenomen.
En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
Alleen zó kan ik weer op adem komen,
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
p 18 juli hebben we opnieuw
niet meer van mij alleen, maar algemeen.
dat wij deze waardering hebben gekregen?
een zomerzangviering geHet zijn de volgende aspecten die genoemd
houden in de Bergkerk. Het
Zingen, dat doe je niet uit volle borst,
werden: verse producten, op locatie bereid,
begint een mooie traditie te worden,
je zingt inademend, omdat je leeg bent,
variatie van gezonde maaltijden en goed
zo door de jaren heen. Het thema van
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen het ‘nee’,
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
deze viering was Licht. Alle liederen
je zingt zoals je drinkt: van dorst.
voor de gasten.
die we hebben gezongen hadden het
We zijn trots op deze waardering en hothema Licht in zich. Het Licht was ook
Sity Smedinga
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
zichtbaar in de brandende Paaskaars,
Klaas Bruins
het Licht van Christus. Het ‘Licht’

Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10
17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10
18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Domaand
11 (m.u.v.
20 u december
Vrome Freule
de
i.v.m. Sinterklaas) een reeks lezingen over belangrijVr 12
15 uvergeten
Verhalencafé,
over
etiquette,
Bethel
ke,
maar veelal
(je kunt bij
sommigen
gerust
zeggen: doodgezwegen)
Zo 14 11.30
Koffieconcert
Warner Fokkens,
vrouwen
uit de ugeloofsen kerkgeschiedenis.
De eersteBergkerk
lezing is op donderdag 5
Zo 14
15 u BethelMuziekMatinee,
Irma Kort
september:
‘Vrouwen
als pelgrims en kloosterleiders
in deen
Oude Kerk – Egeria en
vandata
deren
Weij
Makrina’. Zie voorMarrit
de overige
onderwerpen het activiteitenprogramma.
WoDs.
17Axel
10.30
u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wicke
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 4 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Do 5
20 u Lezing Vrouwelijke steunpilaren, Bergkerk
Za 27
15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Zo 8
11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Wo 31
20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk
Di 10
20 u Gespreksavond Wijzer worden, Bergkerk
Wo 18 14.30 u Lezing Marleen van Loenen, Maranathakerk
Do 19 17.30 u Praatmaal over macht en geweld, Bethel
Wo 25 zie
10.30
u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Bethel
betheldenhaag.nl
Wo 25
20 u Lezing Anton Wessels, Maranathakerk
Buurtbios
2e gedichten
vrij van de lezen,
maand,
19.30-22.30 u
Do 26
20 u Samen
Bethel
Buurtkoffie
di 14-16
u, Verhoeven,
do 9.30-11.30
u
Zo 29
17 u Concert
Helmi
Maranathakerk
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
Bethel zie betheldenhaag.nl
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Buurtbios
2e 2e
vrijen
van4ededo
maand,
u vr, 18 u
Maaltijden
di,
van de19.30-22.30
maand, laatste
Buurtkoffie
di
14-16
u,
do
9.30-11.30
u
Meditatief
Computerhelpdesk ma
di 14-16
u, do 10-12
avondgebed
19.30-20.15
u u
Creaclub
ouderen
di
10-12.00
u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
groep
Juridisch spreekuur 1e
iedere
3evrijdag
di van van
de maand,
19.30-20.30
TeenTime
en 3e
de maand,
20-22 u u
Maaltijden
di, vrij
2e en
van de15-17
maand,
Verhalencafé
2e
van4e
dedo
maand,
u laatste vr, 18 u
Med. avondgebed
ma 19.30-20.15
u de maand, v.a. 20 u
Vrome
Freule
iedere
2e do van
TeenTime
1
keer
per
maand
op za
vrijdag,
20-22
u 15-17 u
Vrouwencafé
laatste of voorlaatste
van de
maand,
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 u
Maranathakerk
Vrome Freule zie www.maranathakerkdenhaag.nl
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,
wo 10-12 u (niet in september)
Bergkerk
Klassiek
concert
3e
zo van
de maand,
u maand, 11-11.30 u
Fair Trade stand
iedere
laatste
zondag17-18
van de
‘Het
gesprek’
3e
wo van
de maand, 14.30-16.30
Oefenen
Cantorij
iedere
woensdagavond,
19-20 uuru
Locatieberaad
2e
ma
de maand, 20 u
(niet
invan
vakanties)
Maaltijd
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
Reserveren: (070) 355 73 56.
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven
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

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00
Fax 070 363 06 72

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen

info@jfvliet.nl
www.joostfvanvliet.nl

