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Zondag 6 oktober vierden we 
Startzondag. Dit keer rond 
het thema ‘Kennen wij el-

kaar ergens van?’. Dit thema hebben 
we verkend in spel en gesprek, lied en 
lezing, muziek en fi lmpje. In de loop 
van de viering zullen mensen elkaar 
zeker weer op een andere manier heb-
ben leren kennen: iets zien van elkaar 
wat je niet wist, ontdekken dat je 
meer met elkaar gemeen hebt dan je 
soms denkt.

We lazen een gedeelte uit de Berg-
rede, waarin Jezus zijn hoorders op-
roept om een stap verder met elkaar 
te gaan, om niet één maar twee mijl 
met elkaar op te lopen, opdat je elkaar 
leert kennen, en misschien door de 
ander verrast kunt worden. Het pas-
te bij deze weg om aan het slot van de 
dienst met elkaar op de foto te gaan.

Na de dienst was er koffi  e en thee, 
en veel gezelligheid met door gemeen-

teleden gebakken koeken en taarten. 
Het was goed om zo samen te vieren. 
Met dank aan iedereen die op de één 

of andere manier een steentje bijdroeg 
aan deze dienst.

Martine Nijveld en Axel Wicke

Kennen wij elkaar ergens van?
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Uit de kerkenraad
Zusters en broeders in Den Haag-West,

De kerkenraad is niet doof. We horen over teleurstelling in de geringe informatie 
over het proces waar we als kerkenraad in zitten en waarover in de Wijkkrant al 
vele maanden en bij herhaling slechts in vage en algemene bewoordingen wordt 
geschreven. Zeer betrokken en bezorgde gemeenteleden voelen zich weggezet, 
aan de zijlijn staan, terwijl velen een groot verlangen hebben om mee te denken 
en betrokken te worden bij de koers van eenwording. Als kerkenraad voelen we 
ons aangesproken door deze geluiden. Het onderstreept onze wens om met de 
grootst mogelijke vaart naar het moment te streven waarop we de gemeente kun-
nen betrekken bij de verdere besluitvorming. De kerkenraad is wel de overtui-
ging toegedaan de gemeente het best te dienen met het voorleggen van een uit-
gewerkt en breed gedragen plan voor de komende jaren en daarna, de gemeente 
gehoord hebbend, tot een besluit te komen.

Zoals al eerder is geschetst bleek er in de kerkenraad een groot verschil van 
inzicht te bestaan over ‘echte eenwording’. Moet dat met één gebouw of kan dat 
net zo goed met twee gebouwen en zo is er een diversiteit van opvattingen en 
gevoelens. We vinden dat we daar eerst als kerkenraad uit moeten komen en dat 
is ook de reden geweest om begeleiding en hulp te organiseren. Het blijkt dat dit 
proces langer duurt dan we verwacht hadden en ons allen lief is. En toch moeten 
we hier doorheen. In dit stadium een tijdpad noemen zou verkeerde verwachtin-
gen kunnen wekken. We vragen de gemeenteleden om geduld en vertrouwen, 
wetende dat wij als kerkenraadsleden echt onze best doen en ons gedragen weten 
door de NAAM, onze God.

Op 1 december nemen we in een gezamenlijke dienst afscheid van Sity Smedin-
ga, onze kerkelijk werker, speciaal voor het werk onder ouderen. Haar functie 
was tijdelijk voor de duur van 5 jaar en wordt niet voortgezet. Onder haar leiding 
kreeg de pastorale zorg een nieuwe structuur, gedragen door vrijwilligers, ge-
steund door de voorgangers. Aaltje Visser is bereid gevonden als ouderling voor 
het pastoraat (voor alle leeft ijden) de coördinatie op zich te nemen. Het wordt 
een bijzondere dienst waarin Sity zelf voorgaat. Er wordt voor deze gelegenheid 
een koor gevormd bestaande uit het Bergkerkkoor en anderen die graag mee wil-
len zingen. Meldt je aan bij Christie of Jorina.

Jan Kouwenberg, scriba

Kunstproject ‘Nieuwe Haagse stadsgezichten’

De Maranathakerk gezien 
door ogen van kunstenaars

een fi etstocht de grote variatie aan 
stijlen en sferen van de residentie leren 
kennen. Ze waren ronduit verrast.

Een van de deelnemende kunste-
naars is architect en schilderes Tamara 
Giesberts. Ze zegt: “In deze buurt zie 
je heel mooi de verschillende tijden 
naast elkaar.” Ze heeft  gezocht naar 
straten in de buurt van de kerk waar 
in de bebouwing het verloop van de 
Atlantikwall nog te zien is. Anderen, 
zoals Piet Groenendijk, hebben het 

groen opgezocht. Hij is zelfs buiten 
het Statenkwartier terechtgekomen, 
waar hij zijn inspiratie heeft  opgedaan.

Dorien van Diemen is gespeciali-
seerd in kerkinterieurs. Twee dagen 
lang heeft  ze in de Maranathakerk 
gebivakkeerd. Het resultaat is een her-
schepping van het gebouw in een ba-
rok-achtig schouwspel.

Mede-organisator van het pro-
ject ‘Nieuwe Haagse stadsgezichten 
rond de Maranathakerk’ is de be-
kende Haagse galeriehouder Leo van 
Heijningen, die in zijn ‘kunstzaal’ 
aan het Noordeinde deze winter een 
verkoopexpositie van de kunstwerken 
houdt. De opening is zaterdag 21 de-
cember en de tentoonstelling loopt tot 
half januari.

Op woensdag 20 november wordt 
in de Maranathakerk een middag aan 
het kunstproject gewijd. Aanvang 
14.30 uur. Enkele schilders, en Leo van 
Heijningen, vertellen dan hoe zij met 
hun ‘kunstenaarsogen’ naar de buurt 
hebben gekeken.

Jan Goossensen

De Maranathakerk bestaat 
zeventig jaar. Het jubileumjaar 
wordt afgesloten met een uniek 
kunstproject.

Zo’n tien professionele kun-
stenaars zijn de afgelopen 
maanden de wijk rond de Ma-

ranathakerk ingetrokken om karakte-
ristieke pleinen, plantsoenen en straten 
vast te leggen. Behalve in Duinoord 
werkten ze ook in het Statenkwartier, 
de Zeeheldenbuurt en het Regentesse-
kwartier. Sommigen maakten aquarel-
len, anderen olieverf schilderijen. Een 
paar hebben het interieur van de kerk 
geschilderd. Eén man heeft  met fi jn 
potlood portretten getekend.

Met dit artistieke jubileumproject 
wil de Maranathakerk benadrukken 
dat ze bewust ‘kerk in en van de buurt’ 
is. Doel is door middel van kunst het 
karakter en de schoonheid van dit 
deel van Den Haag te verbeelden. 
Op Haagse stadsgezichten fi gureren 
meestal bekende gebouwen en straten 
in het centrum, zoals het Binnenhof 
en het Voorhout. Maar misschien, 
dacht de Maranathakerk, zijn schil-
ders er ook wel in geïnteresseerd om 
hun ezel buiten het centrum op te zet-
ten. Den Haag bestaat immers uit een 
grote verzameling wijken met elk hun 
eigen sfeer. 

Grote belangstelling
In vroeger eeuwen gaf de kerk op-
drachten aan kunstenaars. Dat kan nu 
niet meer. Maar de belangstelling van 
kunstenaars voor kerken en hun om-
geving is gebleven. De belangstelling 
van de landelijk bekende kunstenaars 
die aan het Haagse project meedoen, 
bleek groot. Sommigen, die de stad 
niet kenden, hebben deze zomer op 

Dorien van Diemen aan het werk in de Maranathakerk.

Piet Groenendijk, Scheveningseweg.

Samen gedichten lezen

Op de vierde donderdag van de maand bent u welkom in buurt-en-kerk-
huis Bethel om samen gedichten te lezen. Poëzie kan woorden geven 
aan vreugde en verdriet, aan verlangen en zorgen, aan onze kleine en 

grote vragen. En zo nodigt gedichten lezen ook altijd uit tot gesprek. Ik zorg voor 
de gedichten. Elke maand cirkelen ze rond een ander thema, actueel of gewoon 
passend bij de tijd van het jaar. Iedereen is welkom, u/jij hoeft  geen verstand te 
hebben van poëzie. Het is genoeg als je het leuk vindt om je samen met anderen 
te buigen over mooie teksten. De eerstvolgende keer is op donderdag 28 novem-
ber om 20 uur in de huiskamer van Bethel. Graag opgeven bij mij, me.nijveld@
ziggo.nl of 070-779 07 24. In december is geen gedichtenavond. In januari gaan 
we er weer mee door.

NB: Nóg leuker is het om vóór het gedichten lezen aan te sluiten bij de maal-
tijd in Bethel. Er kan vegetarisch gegeten worden van 18-19.30 uur, voor 5 euro. 
Hiervoor apart opgeven bij: maaltijden@betheldenhaag.nl of 070-318 16 56.

ds. Martine Nijveld

De parels van Pareldag 

Impressie van de activiteiten in de Bergkerk tijdens de Pareldag van de Flora- 
en Faunawijken op  oktober. Ook dit jaar werd er weer talent en passie 
getoond in de vorm van zang, muziek, Tai Chi en schilderkunst.
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Tijd en eeuwigheid
In onze seculiere cultuur beseffen we amper dat onze levenstijd 
een minimaal fragment van de eeuwigheid is. We hebben moei-
te met onze tijdelijkheid, maar met de eeuwigheid weten we 
helemaal geen raad. Het gaat ons verstand te boven en daarom 
doen we alsof het niet bestaat. Daarom verliezen we onszelf in 
het hier en nu, in de wereld van de ruimtelijke, zichtbare dingen 
en wordt de verbinding met de eeuwigheid en wat eeuwig is 
zwakker of zelfs nihil.  
Veel christenen denken bij eeuwigheid aan een eeuwig leven na 
de dood. Bij andere christenen speelt het hiernamaals nauwe-
lijks een rol en ligt het accent op het hiernumaals. Ik denk dat 
we met beide visies de eeuwigheid en het eeuwige leven en 
daarmee onszelf tekort doen. De eeuwigheid kan een grote rol 
spelen in ons leven, als we het niet buiten de tijd plaatsen, niet 
ver weg, maar dichtbij, als we er mee kunnen leven, als het in 
ons leeft en groeit.  
De eeuwigheid, het eeuwige leven was er, is er en zal er zijn. We 
zijn er deelgenoten van als we ons verbonden weten met Eeu-
wige; als we drinken uit de bron van het levengevende Woord 
dat elke tijd overstijgt, ja de tijd ver vooruit is met een toekomst 
die gaande is en op voltooiing wacht; als we biddend, hande-
lend wandelen met God en zo tijdgenoot zijn van de Eeuwige. 
We zijn stof, maar ook geschapen naar het beeld van de Eeu-
wige. Het zaad van de eeuwigheid is in ons geplant om te laten 
groeien. In die kant van onszelf zit onze vrijheid, ons vermogen 
om te scheppen, lief te hebben en te kiezen tussen goed en 
kwaad. Maar dat zaad van het eeuwige leven in ons kan ook 
sterven, als we het begraven of als we het niet voeden. Dan zijn 
we levende doden, om met Jezus te spreken.
Ik vind het verrassend hoe het denken van filosoof Henri Berg-
son (1859 – 1941) hierop aansluit. In ons zit, zo stelt hij, een in-
nerlijke tijd, die los staat van leeftijd en kloktijd: de tijd als duur. 
Het zit in ons diepe zelf, vaak stil, woordloos en eenzaam. Want, 
doordat we steeds meer geleefd worden door de kloktijd en de 
zichtbare wereld, vervreemden we van die onzichtbare kant in 
onszelf. Daardoor worden we meer en meer onverschillige au-
tomaten, met minder vrijheid, liefde, creativiteit en verantwoor-
delijkheidsbesef.   
Verrassend ook vind ik het denken van de filosoof van de hoop, 
Ernst Bloch (1885 -1977).  Hij ziet de mens als een boom, gewor-
teld in de geschiedenis. De takken staan uit naar een nog niet 
ingevulde toekomst. Aan de bast kun je aflezen dat de mens 
al een tijdje meegaat. Maar onder de bast zit een kern verbor-
gen, die zich geleidelijk maar nooit volledig veruitwendigt. Dat 
wat nog niet geworden is staat uit als belofte. En deze nog niet 
gerealiseerde kern blijft voor de dood ongrijpbaar. Juist als de 
bast sterft komt de kern helemaal vrij. Aldus Bloch.
De gelovige in mij voegt toe: God laat het werk dat zijn hand 
aan ons begon niet los, ook niet als we sterven.
Klaas Bruins

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

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)  

Jan Rotmans 
over het klimaat

Het cultureel en levensbeschouwelijk programma van de Maranatha-
kerk besluit het najaar met een bijzondere avond. Gast is professor Jan 
Rotmans, verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hij is 

hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Hij is een autoriteit op het gebied 
van een gezonde, eerlijke samenleving waar mens en natuur beide tot hun recht 
komen.

Zijn stelling is dat alleen maar onderzoeken en signaleren niet afdoende is. 
Rotmans is een enthousiaste aanjager die de vertaalslag probeert te maken van 
de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrij-
ven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland. Hij publiceerde over 
dit onderwerp onlangs het boekje ‘Omwenteling’. Het wordt ongetwijfeld een 
leerzame en ‘praktische’ avond. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samen-
werking met de organisatie Duurzaam Den Haag. Woensdag 27 november, 20-
22 uur. Locatie: Maranathakerk. Toegang € 10.

Jan Goossensen

Jeugdwerk

Na de zomervakantie is ook het jeugdwerk weer van start gegaan. Als eer-
ste zijn de kindernevendiensten in Bergkerk en Maranathakerk weer 
begonnen met hun wekelijkse bijeenkomsten.

KidsTime

In Bethel was op 25 september de eerste KidsTime-middag. We beginnen altijd 
met samen een beker limonade te drinken met iets lekkers erbij. Daarna gaan 
we de activiteit doen en dit keer maakten de kinderen mooie schilderijen met 
gekleurd zand. De maaltijd, deze eerste keer van het seizoen, was lekkere patat 
met frikandel en komkommer en tomaatjes en een ijsje toe. 

Op 9 oktober speelden de kinderen spellen zoals levend bingo. De maaltijd 
was dit keer soep, Turks brood en allerlei lekkere dingen om op het brood te 
doen.

De agenda voor de KidsTime-middagen is als volgt: woensdag 30 oktober, za-
terdag 16 november, woensdag 27 november, zaterdag 14 december (samen met 
de tieners), zaterdag 11 januari, woensdag 22 januari.

TeenTime
De eerste TeenTime vond plaats op 
vrijdagavond 4 oktober. Twaalf tie-
ners moesten eerst even bijkletsen, 
chillen en wat drinken. Ze speelden 
een leuk spel dat “Tongbrekers” heet. 
De TeenTime avonden zijn van 20-22 
uur op vrijdag, om de 2 of 3 weken. Ze 
hebben een Whatsapp-groep waar-
door iedereen up-to-date gehouden wordt wat betreft de data en de activiteiten. 
Er is wel al een planning: 25 oktober, 15 november en 14 december. De laatste is 
dit keer een zaterdag omdat het een gezamenlijke kerstactiviteit is met de kinde-
ren van KidsTime.

Wil je ook naar de TeenTime-avonden komen? Dat kan al als je in groep 8 
zit en niet ouder bent dan 14 jaar. Mail je naam en telefoonnummer naar info@
jeugdwerkdenhaagwest.nl en dan kan je meedoen in de in de Whatsapp-groep 
en ben je steeds op de hoogte van alles omtrent TeenTime.

Nelleke van Kooij

Wijzer worden
Gespreksavonden bij het bijbel-
boek Prediker

Bij het verschijnen van deze wijkkrant 
zijn er nog twee gespreksavonden te 
gaan rond het bijbelboek Prediker. 
Welkom aan iedereen die er al eens 
was en weer komt, maar altijd zijn ook 
nieuwe mensen welkom! Op die avon-
den lezen we een gedeelte uit Predi-
ker. Daarnaast horen we wijsheid van 
mensen van nu. Met elkaar praten we 
erop door – op zoek naar onze eigen 
wijsheid. 

Wanneer? Dinsdagavond 5 novem-
ber en dinsdagavond 3 december, in de 
Bergkerk, om 20 uur.

Meedoen? Mail of bel:
me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 
24 of 06-16 73 37 42.

ds. Martine Nijveld

Het Zevende 
Zegel

Vrijdag 8 november is het in de 
BethelBuurtBios weer eens 
tijd voor een oude(re) klas-

sieker en dan gelijk ook de allereerste 
film van de legendarische Zweedse 
meester Ingmar Bergman! Det sjunde 
inseglet/Het zevende zegel (Zweden 
1957, 96 minuten).

‘Het Zevende Zegel’ is een myste-
rieus epos vol symboliek waar je nog 
lang over door kunt praten. Een rid-
der 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.

Van harte welkom bij deze filmver-
toning met (voor wie wil) aansluitend 
gesprek over wat wij hebben gezien en 
wat wij ervan leren. De deuren ope-
nen om 19.30 uur, de film begint om 
20 uur.

ds. Axel Wicke

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

“Zeker is er meer tussen hemel en 
aarde! Maar daarvoor moet je toch niet 
naar de kerk!?”

“Waar kan ik eens gezellig over spi-
ritualiteit 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 de-
den: ‘De Vrome Freule’ ontstaan, dé 
kroeg avond met diepgang! Avonden 
om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant 
en anderen te ontmoeten, elkaar en 
misschien jezelf beter te leren kennen. 
Van borrelpraat tot diepgrondige dis-
cussies is alles mogelijk. Van levens-
kunstenaar tot flierefluiter, van barfly 
tot kerkmuis, van filosoof tot twitte-
raar – 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 
komen wij elke 3e donderdagavond 
van de maand vanaf ca. 20 uur in eet-
café De Freule, Fahrenheitstraat 558 
(tegenover de HEMA) bij elkaar. Op 
21 november 2019 ontmoeten wij el-
kaar weer, van harte welkom en neem 
graag een vriend(in) of kennis mee!

ds. Axel Wicke
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Erediensten november 2019
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

03 november
21e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke,
Heilig Avondmaal

Gemeenschappelijke dienst om
10 uur in de Bergkerk

10 november
1e van de Voleinding

ds. Mary An Bezemer, Wassenaar
Dankdag

ds. Martine Nijveld

17 november
2e van de Voleinding

ds. David Schiethart ds. Martine Nijveld

24 november
3e van de Voleinding

ds. Martine Nijveld en mw. Sity 
Smedinga
Gedenken van de overledenen
m.m.v. cantorij

ds. Axel Wicke
Schrift en Tafel

01 december
1e Advent

Gemeenschappelijke dienst om
10.30 uur in de Maranathakerk

mw. Sity Smedinga
Afscheidsdienst, m.m.v. cantorij

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

Oecumenisch leesrooster november 2019
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
03 november Genesis 12: 1-8 2 Tessalonicenzen 1: 1-12 Lucas 19: 1-10
10 november Jesaja 1: 18-26 2 Tessalonicenzen 2: 13-3: 5 Lucas 19: 41-48
17 november Exodus 3: 1-15 2 Tessalonicenzen 3: 7-13 Lucas 20: 27-38
24 november Maleachi 3: 19-24 Openbaring 3: 7b-12; 16-18 Lucas 21: 5-19

Bierdopjes of kroonkurken
Jorina van Bergen doet een oproep voor het verzamelen van kroon-
kurken. In dit stuk geeft ze uitleg over het hoe en waarom.

Bijna niemand kent het woord kroonkurk nog, maar zo heten de metalen 
dopjes op frisdrank- en bierflesjes. Al een aantal mensen helpt mij spa-
ren. Waar is dat dan goed voor, zul je denken? Een metaalverwerker in 

Groningen geeft een kiloprijs voor de verzamelde kroonkurken en het geld dat 
hiermee opgehaald wordt, gaat rechtstreeks naar het diabetesfonds. Het diabe-
tesfonds doet daar weer waardevolle onderzoeken voor, zodat zij  oplossingen 
kunnen ontwikkelen voor de ziekte diabetes. De fabriek in Groningen verwerkt 
het materiaal weer in andere producten. Dus op die manier wordt materiaal her-
gebruikt, dus ook nog goed voor het milieu! 

De actie is al jaren bezig en heeft tot nu toe al bijna 50.000 euro opgeleverd! 
Op deze site kun je er meer over te weten komen: https://tinyurl.com/bewaar-je-
dopjes-nieuws. Wilt u ook mee sparen? Ik zet een emmer in de hal van de Mara-
nathakerk -bij foldertafel- waar u dan zo nu en dan uw gespaarde doppen kwijt 
kunt. En let op: geen wijndoppen! Misschien is het mogelijk dat de Bergkerk en 
Bethel ook gaan meesparen? Voor vragen kunt u mij mailen: jorinavanbergen@
gmail.com. Namens alle mensen met deze akelige ziekte, alvast bedankt!!

Jorina van Bergen

Rond de diensten
Preken over Prediker
In augustus en september heb ik in Maranathakerk en Bergkerk een kleine serie 
preken gehouden over Prediker. In september is ook een serie gespreksavonden 
gestart over dit bijbelboek.

In het najaar laat ik Prediker graag nog eens terugkomen in een tweetal kerk-
diensten: allereerst een gedeelte uit Prediker 4 op zondag 27 oktober in de Ma-
ranathakerk. En dan volgt in november waarschijnlijk nog een ander hoofdstuk. 
Daarmee sluit ik deze prekenserie af. Wie de preken wil ontvangen: bel of mail!

ds. Martine Nijveld
 

Gedachteniszondag 24 november
Op zondag 24 november noemen wij in onze diensten de namen van de mensen 
die in het afgelopen jaar zijn overleden in de kring van onze gemeente. Bij het 
noemen van al die namen worden kaarsen aangestoken aan de Paaskaars - als 
teken van liefde en vertrouwen, verbondenheid en hoop. Daarna krijgt iedereen 
de gelegenheid om een lichtje aan te steken voor wie wij aan de dood verloren, 
kort of langer geleden, voor wie wij missen in ons leven, meedragen in ons hart.

Alles wat we zien
zal voorbijgaan
wij zullen voorbijgaan
de een gaat voor de ander
zelden samen.
Alles wat we zien
zal voorbijgaan
maar ’t licht
dát blijft
en in dat licht
wij.

Marinus van den Berg
 

De nabestaanden van de mensen die in het afgelopen jaar gestorven zijn ontvan-
gen in de periode ervoor een speciale uitnodigingsbrief, die persoonlijk wordt 
bezorgd of wordt gestuurd naar het ons bekende correspondentieadres. We ho-
pen dat velen komen en dat deze vieringen ons allemaal goed mogen doen. In de 
Bergkerk gaan mw. Sity Smedinga en ds. Martine Nijveld voor. In de Marana-
thakerk, in een dienst van Schrift en Tafel met ds. Axel Wicke.

De cantorij werkt mee aan de viering in de Bergkerk.
ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Clasina Catharina (Ine) Posthuma – Kastelein  
(17 maart 1947 – 8 september 2019)
Op zondagochtend 8 september overleed Ine Posthuma. Zo snel is het gegaan, 
zo snel moest Ine het leven loslaten, moesten de mensen in liefde en vriendschap 
met haar verbonden haar laten gaan. Bij velen was Ine bekend als juf Ine, zo 
stond het ook op de kaart. Meer dan twintig jaar in het onderwijs, het langst 
verbonden aan de Heldringschool in de Vogelwijk. Daar is ze voor veel kinde-
ren van betekenis geweest. De briefjes die Bouke kreeg ná haar overlijden vertel-
len daarvan. Betrouwbaar was ze, toegewijd. Toegewijd aan Bouke en aan haar 
kinderen. Toegewijd aan haar school, aan de kinderen daar. Genietend van haar 
kleinkinderen. Ze bood regelmaat, was bescheiden, belangstellend, stelde vragen 
naar wat je bezig hield. Kon ook streng zijn, duidelijk (want ze was juf tenslotte!).

De afscheidsdienst in de Bergkerk werd geleid door ds. Douwe Posthuma, 
zwager van Ine, broer van Bouke, vertrouwd, veel samen gedeeld. Het Residen-
tiekoor, waar Ine lid van was, zong Bach. De kinderen vertelden over hun moe-
der, hun weg met haar. De kleinkinderen staken kaarsen aan. Ieder had een rol, 
zo had Ine het gewild. En aan begin en einde klonk lied 655: Zing voor de Heer 
een nieuw gezang! Dat lied is met Ine en Bouke meegegaan door hun leven. En 
ook boven de rouwkaart stond een couplet van dit hoopvolle lied van Willem 
Barnard: Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen 
bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer. Muziek en liederen zul-
len zeker ook verder meegaan in ‘dat land waar je de weg niet kent’. We wensen 
Bouke, kinderen en kleinkinderen vrede en alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Jacobus Johannes Alexander (Hans) Scholten
Op 20 september is op 82-jarige leeftijd overleden Jacobus Johannes Alexander 
(Hans) Scholten. Hans had verschillende levensmotto’s: ‘opgewekt verder’ en ‘je 
leeft niet alleen voor jezelf ’. Als bestuurder heeft Hans zich lang ingezet voor 
de SCOH en is in de Opstandingskerk een poos voorzitter geweest van de ker-
kenraad. Toen de Pauluskerk, waarin de Bethlehemkerk als was ingevoegd, sa-
menging met de Opstandingskerk was het juist Hans zijn open en constructieve 
houding die maakte dat vele ambtsdragers en gemeenteleden zich thuis konden 
gaan voelen in wat later de Bergkerkgemeente werd.

Lichamelijke klachten beperkten zijn leven, maar hij klaagde nooit. In het 
laatste jaar werd zijn geest steeds waziger. Lang heeft hij thuis kunnen blijven 
bij zijn vrouw Riki en dat was zijn grote wens. In de dankdienst voor zijn leven 
hebben we samen met zijn vrouw Riki, kinderen en kleinkinderen en samen met 
allen die hem zo lief waren, stil gestaan bij zijn leven en sterven.

Sity Smedinga

Vrouwelijke steunpilaren  
van de kerkgeschiedenis
Derde bijeenkomst over Teresa de Avila en Katharina von Bora

Na twee bijeenkomsten over sterke en inspirerende vrouwen uit de Oude 
Kerk en de Middeleeuwen, zijn wij op donderdag 7 november in de tijd 
van de Reformatie beland en ga ik een presentatie over leven en werk 

van twee vrouwen geven, die aan verschillende kanten en in verschillende lan-
den een grote rol hebben gespeeld tijdens de hervormingen en ingrijpende ver-
anderingen van de 16e eeuw. Wil je daar graag mee over doorspreken? Dan ben 
je van harte welkom op 7 november om 20 uur in de Bergkerk!

ds. Axel Wicke

Thuiskomen

Vrijdag 8 november, van 15-17 
uur, is er in buurt-en -kerkhuis 
Bethel weer het Verhalencafé. 

Het thema is dan: Thuiskomen – over 
geborgenheid en onze eigen plekken in 
ons leven.

Iedereen heeft zo zijn en haar ei-
gen plekken waar zij of hij zich thuis, 
veilig en geborgen voelt of voelde en 
dat hoeft niet eens op de eerste plaats 
je eigen huis te zijn. Veel verschillende 
emoties en anekdotes kunnen ons in-
tens aan een bepaalde plek binden.

Daarover verhalen te vertellen, 
daar hebben wij het Verhalencafé 
voor! Rond een onderwerp kunnen 
deelnemers verhalen uit hun verleden 
vertellen. Kort of wat langer, verma-
kelijk of diepzinnig, meesterlijk of 
eenvoudig verteld, dat maakt niet uit. 
Neem graag een foto of voorwerp mee 
– en wie alleen wil luisteren is natuur-
lijk ook van harte welkom! Voor kof-
fie, thee en gezelligheid is gezorgd.

ds. Axel Wicke

Uitslag van loterij bazaar 
Maranathakerk

Op de bazaar, begin september in de Maranathakerk, zijn alle loten van 
de loterij verkocht. Dit zijn de prijswinnaars.

1. May Fee Lin. 2. Hetty Huveneers. 3 Tanja Koetsier. 4. Chris de 
Zwart. 5. Nel Koetsier. 6. Jan Kouwenberg. 7. Johanna Reinsma. 8. Siep de Vries. 
9. Jack van Dooremaal. 10. Maarten van de Schaft. 11. Helga Vermaas. 12. Judith 
Wellink. 13. Liesbeth Akkerman. 14. Dick Venemans. 15. Margriet den Heijer. 
16. Cees Kaas. 17. Joost Smits. 18. Jan Kouwenberg. 19. Tanja Koetsier. 20. Loes 
Jacobs.

Jan Goossensen
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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 
december-nummer 
uiterlijk op 11 november 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda november
Zo 3 23.10 u Kruispunt met ds. Axel Wicke, NPO2
Di 5 20 u Gespreksavond Wijzer worden, Bergkerk
Wo 6 14.55 u Kruispunt met ds. Axel Wicke, NPO2
Do 7 20 u Lezing Vrouwelijke steunpilaren, Bergkerk
Vr 8 15 u Verhalencafé over thuiskomen, Bethel
Vr 8 19.30 u BethelBuurtBios, Het zevende zegel
Wo 13 17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Vr 15 20 u TeenTime-avond, Bethel
Za 16 17 u KidsTime-middag, Bethel
Zo 17 15 u BethelMuziekMatinee, sopraan en vleugel
Wo 20 14.30 u Lezing Den Haag gezien door kunstenaarsogen, 

Maranathakerk
Do 21 20 u Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Zo 24 17 u Concert Musica Poëtica, Maranathakerk
Di 26 20 u Workshop Superwaar, Bethel
Wo 2 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Wo 27 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 27 20 u Lezing Jan Rotmans over klimaat, Maranathakerk
Do 28 20 u Samen gedichten lezen, Bethel

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

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   elke wo 10-12 u, op de 1e wo  

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

wijkkrantjanuari2018.indd   8 12-12-17   13:23

I hear America singing

In de BethelMuziekMatinee van 17 
november aanstaande, nemen Ma-
rijke Groenendaal (sopraan) en Ja-

cob Engel (piano) ons mee op een reis 
door de vele facetten van de Ameri-
kaanse liedkunst. Via de componisten 
Samuel Barber, Dominic Argento, Ned Rorem en Jake Heggie komen we uit bij 
de huidige generatie componisten (Brittney E. Boykin, Nailah Nombeko en Ma-
ria Thompson Corley), die de grenzen tussen klassiek idioom, spirituals, jazz en 
Latijns-Amerikaanse dansmuziek laten vervagen. Deze laatste liederen beleven 
bij dit concert een Nederlandse première. Aanvang 15 uur.

Klaas Bruins

“In eigener Sache”

Wellicht prikt het nog in 
uw geheugen: eind sep-
tember was ik enkele 

dagen lang voor TV-opnames in mijn 
thuisstad Berlijn. Naar aanleiding van 
het 30-jarig jubileum van de val van 
de muur wilde het KRO-programma 
Kruispunt een documentaire maken over mijn familiegeschiedenis en mijn op-
groeien in ommuurd West-Berlijn met familieleden in de DDR. Het resultaat 
kunt u op zondagavond 3 november om 23.10 uur en in de herhaling op woens-
dag 6 november om 14.55 uur op NPO2 gaan bekijken.

ds. Axel Wicke

Derk Stegeman nieuwe directeur Stek

Het bestuur van Stek - stich-
ting voor stad en kerk in 
Den Haag - heeft ds. Derk 

Stegeman benoemd tot directeur van 
Stek. Hij volgt per 15 januari 2020 ds. 
Ineke Bakker op, die in februari 2020 
met pensioen gaat. Evenals zij wordt 
Derk Stegeman behalve directeur van 
Stek ook secretaris van de Protestant-
se Diaconie Den Haag. Stegeman is 
als predikant met bijzondere opdracht 
verbonden aan de Protestantse Kerk 
Den Haag.

Als afdelingsmanager van Stek was 
Derk Stegeman de afgelopen jaren in 
het bijzonder verantwoordelijk voor 
een vijftiental projecten, waaronder 
het vernieuwende jongerenprogram-
ma StekJong en het maatjesproject 
voor mensen in de schulden Budget-
maatjes070. Landelijke bekendheid 
kreeg hij als organisator en woord-
voerder van het kerkasiel, dat van 
oktober 2018 tot eind januari 2019 
in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den 
Haag werd gehouden. Het bestuur is 
dan ook zeer verheugd met Derk Ste-

geman een ervaren en uitstekend inge-
werkte directeur te krijgen.

Derk Njoya Stegeman (Foumban, 
Kameroen, 1966) studeerde theolo-
gie in Amsterdam (UvA), Leiden en 
Yaoundé en kwam in 2002 in dienst 
als ambtelijk secretaris van de Protes-
tantse Gemeente te ’s-Gravenhage. In 
2007 werd hij afdelingsmanager en 
waarnemend directeur bij Stek. Hij 
was acht jaar lang voorzitter van het 

Beraad Grote Steden van de Protes-
tantse Kerk in Nederland.

Onder hartelijke dank voor haar 
grote inzet voor Stek en Diaconie ge-
durende de afgelopen bijna 9 jaar zal 
op 15 januari 2020 afscheid genomen 
worden van ds. Ineke Bakker. Nadere 
informatie hierover volgt later.

Willem van der Meiden


