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

Bazaar 2019 – gezellig en geslaagd!

H

et was weer een mooi feestje, de bazaar op 6 en 7 september! Druk bezocht en heel gezellig. Er was veel koopwaar om tussen te snuﬀelen en
je slag te slaan; bij de bar was er keus uit veel zelf-gebakken taarten en
cakes voor bij de koffie of thee (dank aan alle bakkers!). Voor de lunch (op zaterdag) of avondmaaltijd (op vrijdag) waren er heerlijke soep, hartige taarten en
andere hapjes en er waren broodjes haring en zalm bij de visstand en saté in de
tent op het voorterrein. U hebt wat gemist als u er niet bij was!
Veel dank, ook nog maar eens langs deze weg, voor alle medewerkers die dit
mogelijk hebben gemaakt. Er is door een wisselende groep van ruim 40 mensen
4 dagen met grote inzet en veel gezelligheid gewerkt aan de opbouw van de bazaar; in de stands stonden zo’n 80 mensen te verkopen en na afloop was er een
flinke ploeg om de kerk weer opgeruimd en schoon te krijgen. Ook dit jaar weer
steeds meer uit heel Den Haag West.
De opbrengst was prachtig. Toen dit stukje moest worden ingeleverd was de
financiële afwikkeling nog niet helemaal klaar, maar het eindresultaat komt uit
op omstreeks 13.000 euro. De opbrengst is grotendeels voor Den Haag West,
maar zoals altijd gaat 1000 euro naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting
Babylon, die kleding naar Irak stuurt. Alle niet-verkochte kleding van de bazaar
is ook naar deze stichting gegaan. Van de overige niet-verkochte spullen is een
groot deel naar de weggeefwinkel aan het Jonckbloetplein (Laak) gegaan, een
project van het Vadercentrum Adam; de medewerkers van de weggeefwinkel
hebben alles meegenomen wat ze konden gebruiken voordat de restanten naar
de Kringloop of de afvalcontainers gingen.
We kijken nu al uit naar volgend jaar: de bazaar 2020 valt op vrijdag 4 september en zaterdag 5 september. Als u vakantieplannen in september hebt, houd
dan de eerste week van september vrij om de bazaar 2020 niet te hoeven missen!
Carolien Gijsbers

Ingezonden bericht

Toch bij de
bazaar
We hebben dit jaar niks gedaan voor
de bazaar en toch een prachtige bos
bloemen gekregen, met een mooie
kaart met veel groetjes. Hartelijk
dank.
Zo leuk, dat we er op deze manier
toch bij horen. Van onze kinderen en
kleinkinderen hebben we mooie verhalen gehoord over en foto’s gekregen van de bazaar, de gezelligheid en
de grote drukte.
Alles zag er weer piekfijn uit, grote hoeveelheden kleding, boeken en
andere spullen. We herkenden dat
natuurlijk van andere jaren, maar
ook nu was de hoeveelheid weer indrukwekkend.
Joop en Greet Leeuwendal

Aan tafel

D

Iconen: Zingeving, Inspiratie en Meditatie

P

areldag 2019 zal weer veel deuren openen om belangstellenden van kunst en cultuur gastvrij te ontvangen. In de Bergkerk zal
naast een muzikaal onthaal, ook een
expositie te zien zijn van Ellen Maartense. Om meer inzicht te krijgen in
achtergronden, beleving en technieken van de maker ga ik met haar in
gesprek.
De entree geeft al aan dat ik aan
het goede adres ben, veertien, door
haar geschilderde, niet al te grote iconen, zorgen voor een warm welkom.
In de woonkamer staan er nog een
aantal, waarvan één nog in wording.
Haar liefde voor iconen ontstond al
op jonge leeftijd, vanaf haar eerste reis
naar Griekenland. De interesse nam
toe naarmate ze er meer over las en
een aantal lezingen had bijgewoond.
“Dat zou ik ook wel willen” dacht ze
en samen met twee andere enthousiaste deelnemers besloot ze les te nemen
bij een Bulgaarse schilder van iconen.
Een bewuste keuze, omdat uit literatuur blijkt dat er diverse kenmerkende stijlen ontstaan zijn in verschillende
landen. Twee schildervakanties in het
thuisland van de schilder, waarbij kennis wordt gemaakt met zijn familieleden in het ouderlijk huis, zorgen voor
nog meer betekenisgeving. Gebed, rituele woorden en handelingen als het
branden van een kaars, zorgen voor
een meditatieve sfeer voordat aan het
schilderen wordt begonnen.
De afbeeldingen, verwijzend naar
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en portretten van Jezus en Maria moeten zorgvuldig worden gekopieerd. “Het moet zoveel mogelijk lijken
op het voorbeeld” aldus Ellen. Ze laat
me een kist zien, waarin wel 96 potjes
staan, gevuld met pigmentpoeders.

heid van onderwerpen kiest Ellen bij
voorkeur het uitbeelden van verhalen
boven portretten. De orthodoxe Bulgaarse feestdagen vormen vaak het onderwerp, omdat het vieringen zijn, legt
ze uit. Er valt nog zoveel meer te vertellen over iconen, maar dit korte stukje
kan aanleiding zijn om de tentoongestelde iconen op de Pareldag iets beter
te begrijpen en misschien nog eens zelf
het penseel ter hand te nemen.
Edwine Muller

Parelroute 2019
in de Flora- en
Faunawijken

Voor de aardkleuren is bijvoorbeeld
gemalen gesteente gebruikt. Gemengd
met wat water, eigeel en azijn wordt dit
de verf, waarmee gewerkt wordt. Elke
kleur heeft een symbolische betekenis.
Ellen laat me een afbeelding zien van
Jezus uit de tijd dat Hij op aarde was.
Hij draagt daarop een blauw bovenkleed, de kleur van de menselijkheid.
Blauw is ook de kleur van zuiverheid.
Een purperen mantel symboliseert
weer de Christus als heerser van het

heelal. Het Goddelijke. Ook de stand
van de vingers aan de hand en de gebaren zijn symbolisch voor de boodschappen in beeldtaal.
Fresco’s worden ook wel iconen genoemd, de afbeeldingen zijn hetzelfde, maar verschillen in werkwijze en
ondergrond. De muurschilderingen
moeten snel en in kleine stukjes worden afgemaakt, de op houten ondergrond geschilderde iconen kunnen in
alle rust worden voltooid. Uit de veel-

Het is alweer de elfde keer dat Parelroute in onze wijken wordt georganiseerd.
Ook dit jaar is er weer een mooi
gevarieerd programma samengesteld. Op zaterdag 12 en zondag 13
oktober stelt een grote groep bewoners uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt tussen 12.00 en 17.00
uur hun huis open voor iedereen die
nieuwsgierig is naar hun talent, verzamelwoede of passie(s).
Op zaterdag is de Bergkerk één
van de ontmoetingsplaatsen waar
verschillende activiteiten plaatsvinden. Naast de tentoongestelde iconen zullen muziek en zang de ruimte
vullen en is er koffie, thee, limonade
en iets lekkers voor de bezoekers .
Het complete programma van
de Parelroute is terug te vinden op
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl

at is het thema bij het Verhalencafé op vrijdag 11 oktober
van 15 tot 17 uur in buurt-enkerkhuis Bethel. Denk bij ‘Aan tafel’
aan eten, drinken, gemeenschap, rare
manieren en leuke rituelen. Iedereen
moet het doen, liefst een paar keer per
dag en het liefst doen wij het samen
met anderen: eten en drinken. En in
de loop van zo’n mensenleven maken
wij daarbij de meest uiteenlopende,
rare, leuke en smakelijke situaties mee.
Daarover te vertellen, daar hebben wij
het Verhalencafé voor! 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.
ds. Axel Wicke

Preken over
Prediker

I

n augustus en september heb ik in
Maranathakerk en Bergkerk een
kleine serie preken gehouden over
Prediker.
Als voorganger vind ik het fijn om
me te verdiepen in een Bijbelboek dat
minder vaak klinkt in onze zondagse diensten. En aan de vele reacties te
merken, ben ik niet de enige die daar
zo over denkt. Dank voor al die reacties! Wie het mooi vindt om de Prediker-preken te ontvangen, bel of mail
gerust: me.nijveld@ziggo.nl. Dan komen ze naar u toe. Ondertussen draait
er, als vervolg op deze diensten, een gespreksgroep over Prediker. En wellicht
dat het boek in de herfst ook nog eens
in een dienst terugkomt.
ds. Martine Nijveld

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

Koude en warme zorgen
Deze alinea uit de Bergrede hoort bij mijn favoriete Bijbelpassages. Altijd als de dagen weer korter worden, de temperaturen
weer dalen en ik ineens weer heel de dag sta te koukleumen,
schiet hij mij door het hoofd. Jezus vermaant ons: “Vraag je niet
bezorgd af: Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?”
of: “Waarmee zullen we ons kleden?” (…) Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen
voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
En elke keer als ik eraan denk, vraag ik me weer af: “Is dat überhaupt mogelijk, dat je je geen zorgen maakt?”. Natuurlijk willen
wij dat heel graag, is het een groot ideaal, zo’n zorgenvrij leven.
Maar is het niet ook een utopie? Want wie is dat ooit gelukt, hoe
kan je dat – zonder gepieker over wat moet gebeuren en of het
wel allemaal lukt ’s ochtends opstaan en zonder zorgelijke gedachten aan morgen de dag doorkomen? Hoe kan onze zoektocht naar het Godsrijk en naar zijn gerechtigheid onze zorgen
doen verbleken?
Ik heb daarover ooit, door een oude monnik, een wijze opdracht gekregen: een week lang moest ik elke keer dat ik me
zorgen maakte, uitzoeken, of mijn zorg koud of warm aanvoelde. Dat was uiterst verhelderend, want je kunt jezelf vanuit uiteenlopende motieven zorgen maken. Heel zwart-wit gezegd: je
zorgen kunnen of door angst en hebzucht of door liefde, vreugde en dankbaarheid gevoed worden. Dat is misschien niet voor
honderd procent dezelfde onderscheiding die Jezus hier in de
Bergrede maakt, maar toch helpt zij mij, deze passage beter te
begrijpen: Over de materiële kant van ons bestaan is het zinloos ons zorgen te maken. Dat zijn meestal koude zorgen, door
angst gedreven. Wat ons kan dragen, is enkel het vertrouwen,
dat voor ons bestaan van Godswege gezorgd is.
Warme zorgen, vanuit liefde, vreugde of dankbaarheid, zijn echter wel nodig: Hoe kan ik op een goede manier leven? Op een
manier dat het mijzelf, de mensen om mij heen en heel de aarde
goed gaat, liefst zelfs beter zal gaan dan nu? Wat is vandaag de
dag mijn taak(je) om bij te dragen aan naastenliefde, aan vrede
en gerechtigheid? Hoe kan ik mijn dankbaarheid vertalen naar
een leven dat anderen inspireert, ja wellicht zelfs God behaagt?
Dit soort warme zorgen gelden uiteindelijk onze planeet, onze
naaste, de armen en benadeelden of God, maar niet zozeer
onszelf.
Laten ook wij vaker navoelen, of de zorgen die wij ons maken,
koud zijn of warm. En laten wij steeds weer die kant in afslaan
waar het warm aanvoelt: de weg van de liefde in. Want dat betekent het, om het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te
zoeken.
Uw predikant, ds. Axel Wicke

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)

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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Symposium in Maranathakerk

Arie Eikelboom is uitgeschreven:
zestien boeken over kerkmuziek
De oud-kerkmusicus van de
Maranathakerk, dr. Arie
Eikelboom, kan op zijn lauweren rusten. Zijn levenswerk is
voltooid: een boekenserie over
de geschiedenis van het kerklied
in zestien delen. Eind oktober
wordt deze mijlpaal gevierd met
een landelijk symposium.

V

oor veel gemeenteleden, koorleden en mensen die ooit les
van hem kregen, is Arie Eikelboom een onuitputtelijke bron
van verhalen, wetenswaardigheden en
anekdotes. Een erudiete man, die met
enthousiasme en humor zijn kennis
uitstrooit. Geen wonder dus, dat velen hem aanspoorden: schrijf dat nou
eens op!
De afgelopen jaren heeft Eikelboom dat gedaan. Hij begon met de
oorsprong van de kerkmuziek in de
vroegste eeuwen en nu, vele dikke delen verder, is hij geëindigd in de eenentwintigste eeuw, in 2013, bij de introductie van het nieuwe Liedboek. Alle
vormen van kerkmuziek, alle voornaamste componisten en dichters, en
alle liedbundels, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen, heeft
hij beschreven. Daarmee is zijn boekenreeks een onmisbare encyclopedie
van de kerkmuziek geworden.
Een initiatiefgroep heeft het plan
opgevat de voltooiing van deze reeks
te vieren met een doordacht en vrolijk
symposium. Omdat Arie Eikelboom
in zijn boeken teruggaat tot de allereerste sporen van de kerkzang, en eindigt met de nieuwste ontwikkelingen,
is gekozen voor de veelzeggende titel
‘2000 jaar Arie’. Het symposium vindt
plaats in de Maranathakerk. Dat is de
kerk waar Arie Eikelboom het grootste deel van zijn werkzame leven, tot
aan zijn pensionering in 2013, heeft
doorgebracht. Vanuit Den Haag heeft
hij verder talloze andere sporen nage-

laten: als wetenschapper en Bach-specialist, hymnoloog, liturgiekenner,
componist van kerkliederen, organist,
docent, publicist, koordirigent, begenadigd verhalenverteller op gemeenteavonden en inspirerend opleider van
vele amateurmusici in PKN-verband.
De datum van het symposium is
vrijdag 25 oktober 2019, van 15 tot 17
uur, in de Maranathakerk. Er wordt
gestreefd naar een evenwicht tussen
bijdragen in de vorm van speeches
en muzikale onderdelen. Het laatste
woord is, uiteraard, aan Arie Eikelboom zelf. De toegang is vrij en er is

Wijzer worden
Gespreksavonden bij het Bijbelboek Prediker

voldoende ruimte, maar het is voor de
organisatie handig als belangstellenden zich aanmelden via het mailadres:
2000jaararie@gmail.com. En mocht
u ook andere belangstellenden kennen: neem ze mee!
De initiatiefgroep,
Jeroen de Haan, kerkmusicus, cantor-organist Evangelisch Lutherse
kerk Woerden;
Bert van Stam, organist Maranathakerk Den Haag;
Jan Goossensen, voorzitter Marana
thakerk Den Haag.

The Usual
Suspects

I

n dit najaar bied ik gespreksavonden aan bij het Bijbelboek Prediker. Op die
avonden lezen we een gedeelte uit Prediker. Daarnaast horen we wijsheid van
mensen van nu (bijv. een fragment uit een gesprek/interview). Met elkaar
praten we erop door, op zoek naar onze eigen wijsheid.
De eerste avond is bij het verschijnen van deze Wijkkrant achter de rug. We
lazen Prediker 1, intro van het boek, en hoorden een fragment uit een gesprek
van Annemiek Schrijver met Dirk de Wachter, psychiater, over de vraag ‘Heeft
het leven zin?’ Als afsluiting van de avond klonk het lied dat Stef Bos bij Prediker
schreef.
Er hebben zich heel veel mensen opgegeven voor deze avonden. Dat vind ik
geweldig! Niet iedereen kan alle avonden en dat is natuurlijk prima. Ook wie één
of twee keer kan, is van harte welkom. De volgende avonden zijn op de dinsdagavonden 8 oktober, 5 november en 3 december, in de Bergkerk (zaal 1, beneden)
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

Vakantieperikelen

V

an 14 tot en met 20 oktober viert ds. Martine Nijveld herfstvakantie.
Indien nodig kunt u een beroep doen op haar collega’s ds. Axel Wicke
en Sity Smedinga.
Sity Smedinga heeft vakantie van 30 september tot 13 oktober. Haar collega’s
nemen voor haar waar.
Ds. Axel Wicke gaat er in herfstvakantie van 20 tot 27 oktober een week tussenuit. Zijn collega’s ds. Martine Nijveld en Sity Smedinga vervangen hem.

M

et een klassieker van een
mysterieus drama openen
we op vrijdag 11 oktober
het nieuwe seizoen van de BethelBuurtBios: The Usual Suspects (VS/
Duitsland 1995, 106 minuten).
De oplichter Verbal Kint wordt
door de politie over een bloedbad op
een schip in de haven van Los Angeles
verhoord. Kint vertelt over de duistere
crimineel Keyser Söze, op wiens bevel
hij en zijn medeplichtigen op de boot
waren. Toch niet alles is zoals het lijkt…
Van harte welkom bij deze filmvertoning met (voor wie wil) aansluitend
gesprek over wat wij hebben gezien en
wat wij ervan leren. De deuren openen om 19.30 uur, de film begint om
20 uur.
ds. Axel Wicke

Rond de diensten
Startzondag 6 oktober - ‘Kennen wij elkaar ergens van?’
Op 6 oktober vieren we als wijkgemeente Den Haag-West onze startzondag.
Veel is al begonnen (en gaat altijd door) en daarom is het misschien beter om te
spreken van ‘doorstartzondag’.
De startdienst wordt dit jaar voorbereid door de werkgroep Anders Vieren.
De viering cirkelt rond thema’s als elkaar leren kennen, beter leren kennen, anders leren kennen, uit onze hokjes komen en ontdekken dat je meer deelt dan je
denkt! En dat zal vorm krijgen in spel, gesprek, lezing en meditatie, bidden en
zingen. In een Anders Vieren dienst gaat er natuurlijk altijd wat anders dan anders, anders zou het geen Anders Vieren zijn. We hopen van harte dat iedereen
die komt daar plezier in heeft óf krijgt (net zoals de werkgroep dat heeft bij de
voorbereiding). Laat u/je verrassen! Na de dienst is er natuurlijk koffie en thee.
Er is na afloop van de dienst geen uitgebreid startzondagprogramma, maar er zal
genoeg reden zijn om nog eventjes te blijven.
Bij het septembernummer van de Wijkkrant vond u al het activiteitenkatern.
Met alles wat gestart is en nog gaat starten: bewaar het voor de rest van dit jaar!
ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Nederlandse zondagse kerkdiensten
in Fuengirola en Torremolinos
Ook gemeenteleden uit onze wijkgemeente vieren vakantie aan de
Costa del Sol en bezoeken daar de kerkdiensten. Het is een geweldige
ervaring om ver van huis in eigen taal een kerkdienst mee te maken.
De kerkenraad aldaar schrijft ons het volgende:
“Aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan
ook (1 Kor. 1:2b). Wij zijn een Nederlandse, interkerkelijke gemeente aan de
Costa del Sol. Velen voelen zich bij ons thuis, leden van allerlei kerken in Nederland. Mocht u komend jaar naar het zuiden van Spanje afreizen, dan verwelkomen wij u graag in een van onze kerkdiensten:

Fuengirola
Wanneer:22 september 2019 en tot met 5 juli 2020
Hoe laat: 9.30 uur
Waar: Paseo Maritimo Rey de España 77 (boulevard), in de Scandinavische
kerk, vlak bij hotel Yaramar.

Torremolinos
Wanneer:13 oktober 2019 tot en met 26 april 2020
Hoe laat: 11.30 uur
Waar:Holland Huis, 1e verdieping, Av. Carlota Alessandri 12, tegenover hotel
Royal Al-Andaluz.
Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie en thee. Voor meer informatie, bezoek onze website: www.nigcds.com. Namens onze kerkenraad van harte welkom!”
Elisabeth de Lint

Bijbelverhaal uitgebeeld

O

p zondag 1 september stond een versierde stoel voorin de kerk. De vraag
in het gesprekje met de kinderen was: voor wie is deze stoel? Misschien
voor iemand die jarig is? Of voor de koning of de koningin? Of voor de
belangrijkste persoon in de kerk? Maar wie is dat dan?
We lazen het bijbelverhaal waarin Jezus vertelt dat de belangrijkste persoon
iemand is die helemaal achterin zit. En net als in dat verhaal hebben we die persoon naar voren geroepen en op de feeststoel laten zitten!
Het verhaal vind je in het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 14, vers 7 t/m 14.
ds. Martine Nijveld

Herinneringen aan de Berlijnse Muur
… en hoe zij ten val kwam

Dit najaar is het 30 jaar geleden dat de Muur viel en de Europese geschiedenis een
nieuw hoofdstuk insloeg. Voordat ik wijkpredikant en buurtdominee in Den
Haag werd, ben ik in ommuurd West-Berlijn opgegroeid en had ik een hoop
familieleden aan de andere kant van de muur, die ik geregeld in Oost-Duitsland
opzocht. Van de val van de muur op 9 november 1989 was ik als 17-jarige tiener
letterlijk ooggetuige. Aan de hand van vakantiekiekjes en kleurrijke anekdotes
vertel ik op woensdagmiddag 16 oktober vanaf 14.30 uur in de Maranathakerk
erover.
ds. Axel Wicke

Erediensten oktober 2019
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

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’

13 oktober
18e na Pinksteren

ds. Axel Wicke

ds. IJjo Akkerman
Schrift & Tafel

20 oktober
19e na Pinksteren

ds. Paul Sanders

ds. Olivier Elseman

27 oktober
20e na Pinksteren

ds. Lenie Vollebregt;
m.m.v. cantorij

ds. Martine Nijveld

03 november
21e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke,
Heilig Avondmaal

Gemeenschappelijke dienst om
10 uur in de Bergkerk

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

Oecumenisch leesrooster oktober 2019
06 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

Oude Testament
Habakuk 3: 1-3; 16-19
2 Koningen 17: (5-7) 24, 29-34
Genesis 32: 23-32
Jeremia 14: 7-10; 19-22

Epistellezingen
2 Timoteüs 1: 6-14
2 Timoteüs 2: 8-15
2 Timoteüs 3: 14-4: 5
2 Timoteüs 4: 6-8; 16-18

Evangelielezingen
Lucas 17: 1-10
Lucas 17: 11-19
Lucas 18: 1-8
Lucas 18: 9-14

Gevraagd: giften voor
cadeau Sity Smedinga

Wandkleed
Bethel

S

ity Smedinga, kerkelijk werker ouderenpastoraat, gaat zoals bekend onze
gemeente per begin december verlaten. We nemen officieel afscheid van
haar in de gemeenschappelijke kerkdienst op 1 december in de Maranathakerk, waar zij zelf voorganger is.
Bij dit afscheid willen we Sity graag, als grote dank voor het vele werk dat
ze de afgelopen vijf jaar gedaan heeft, een cadeau aanbieden, namens de gehele
wijkgemeente. Hierbij de oproep aan gemeenteleden om een financiële bijdrage
te geven teneinde dit geschenk mogelijk te maken.
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL94 INGB 0009 6853
30, ten name van Stichting Steunfonds Maranathakerk, onder vermelding van
‘Cadeau Sity Smedinga’. Deze stichting is bereid gevonden de financiële administratie voor het afscheidscadeau te verzorgen.
Jan Goossensen

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

I

k ben ervan overtuigd, dat de kerk de boer op moet. Dat wij, tenminste van
tijd tot tijd, onze kerkmuren moeten verlaten en daarheen moeten waar de
mensen sowieso al zijn. Liefst daarheen waar mensen iets aan het doen zijn,
wat ze lang geleden nog in kerken deden. Bijvoorbeeld bij elkaar komen om gezellig met elkaar te kletsen, wellicht ook over serieuze(re) onderwerpen. Vroeger
deden veel mensen dat in de kerk, op zondag, maar ook door de week. Inmiddels
is voor velen de kroeg de aangewezen plek om dat te doen. Vandaar dat ik één
keer per maand de ‘Vrome Freule’ organiseer: kerk-in-de-kroeg – avonden met
tijd om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en
misschien jezelf beter te leren kennen. Het kan er over van alles gaan, van oppervlakkig borrelpraat tot serieuze gesprekken met de Bijbel op tafel. Waar het om
gaat: het is altijd gezellig en de eerste ronde betaalt de kerk.
Van oktober 2019 t/m juni 2020 komen wij elke 3e donderdagavond van de
maand vanaf ca. 20 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de
HEMA) bij elkaar. Op 17 oktober 2018 is de aftrap, van harte welkom en neem
graag een vriend(in) of kennis mee!
ds. Axel Wicke
Ingezonden mededeling
Dankzegging,
met dit schrijven wil ik u dankzeggen voor de vele blijken van warm medeleven
die ik mocht ontvangen in de vorm van een bezoek, bloemen, een kaartje, een
telefoontje, of het gedenken in gebeden, tijdens haar ziekte en na het overlijden
van mijn vrouw Jane Hartman de Boer. Uw betrokkenheid is een grote troost
voor mij en heeft Jane op haar ziekbed kracht gegeven. Het was haar wens om
dit aan uw allen over te brengen.
Herman Hartman

S

inds het sluiten van Bethel als
kerkgebouw ligt er nog een
wandkleed, dat altijd achter in
de kapel hing. Het is ongeveer 1,5 x 3
meter groot. Heeft iemand hier belangstelling voor of weet u er een goed
plekje voor? Laat het mij dan weten,
tel. 06-10 23 53 21.
Nelleke van Kooij

Colofon
Wijkkrant Den Haag-West
Bergkerk – Maranathakerk –
buurt-en-kerkhuis Bethel
Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06-51 69 84 80
en Marieke Smits,
tel. 06-49 94 67 41
wijkkrantdhw@gmail.com
Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. 070-365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Maranathakerk: Jan Goossensen,
tel. 06-44 91 63 62,
jangoossensen@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. 070-318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl
Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl
Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)
Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.
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Tafel van hoop
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Bergkerk
Bergkerk

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

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag
Den Haag
Coördinator
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Beheerder
Nelleke van Kooij
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com
bethelbeheer@gmail.com
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4 – Wijkkrant Den Haag West

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

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

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

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

Ledenadministratie
Ledenadministratie
Ulco Klos
Ulco Klos
ledenadministratie@
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl
maranathakerkdenhaag.nl
Scriba
Voorzitter locatieteam
Jan Kouwenberg
Jan Goossensen
Tel. (070) 346 34 43
Tel. 06 44 91 63 62
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Cantor-organist
Organist
vacature
Bert van Stam
Tel: 06 24 79 50 14.
Kerkrentmeesters
organist@maranathakerkdenhaag.nl
Karin van Beek-Dekker
(penningmeester)
Kerkrentmeesters
Tel. (070) 350 48 41
Karin van Beek-Dekker
penningmeester@
(penningmeester)
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
Diaconie
maranathakerkdenhaag.nl
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
Diaconie
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
Autodienst
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
Autodienst
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
Bankrekeningnummers
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
NL21 INGB 0000 5830 00
Kerkrentmeesters Maranathakerk
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
november-nummer
op 8 januari
Diaconie Bergkerk
uiterlijk
NL39 TRIO 0786 8127 02
zenden op
aan:7 oktober
NL39
TRIO 0786 8127
02
ZWO-commissie
Bergkerk/
zenden
aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
ZWO-commissie
Bergkerk/
Bethelkapel
wijkkrantdhw@gmail.com Bethelkapel

Vaste activiteiten

Maranathakerk
zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Bethel
zie betheldenhaag.nl
Amnesty
4e vrij
ma van
van de
de maand,
maand, 19.30-22.30
20 u
Buurtbios
2e
u
Buurtkoffie,
wo
10-12
u
(niet
in
september)
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Klassiek concert
3e14-16
zo van
Computerhelpdesk
di
u,de
domaand,
10-12 u 17-18 u
‘Het gesprek’
3e10-12.00
wo van de
Creaclub
ouderen di
u maand, 14.30-16.30 u
Locatieberaad
2e ma
vanu de maand, 20 u
Kinderclub
vrij
19-20
Maaltijd
2e
wo
van
1817.00-19.00
u (niet in september)
KidsTime-middagen wo, za, omde
demaand,
2 weken,
u
Reserveren:
(070)
355
73
56.
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
PIGL
di 11
Indisch
Geestelijk
Maaltijden
di,
2eu,enProtestants
4e do van de
maand,
laatste Leven
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
Oefenen Cantorij

iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
iedere woensdagavond, 19-20 uur
(niet in vakanties)

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds
Buurtkoffie
10-12
Klatteweg
7 u elke wo 10-12 u,
o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
op
deHaag
1e wo met
levende muziek
2597
KA
Den
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan
1
Vastlegging persoonlijke
Klassiek
concert
3e
zo van
de
maand, 17-18wensen
u in ons vertrouwelijke
Telefoon
06-53
36Loosduinen
04 29
”WALDECK”
Oude Haagweg
28
archief (kosteloos)
‘Het gesprek’
3e womiddelen
van deenmaand,
14.30-16.30
u -informatie
Kostenbegroting,
THUIS-opbaring met vereiste
zorg
(geïndexeerd)
Locatieberaad
2e ma van de maand, 20 uUitvaartverzekering
Depositoregeling (waardevast)
Maaltijd
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
telefoon
Kantoor en bespreekruimte
(070)
352 14 78 070 - 3451676
HenriReserveren:
de227Jong
Tuinen
Groot Hertoginnelaan
- Den Haag
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven
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.)

Vaste activiteiten

- UITVAA

Wijk info
info
Wijk

Agenda oktober

I

V

rijdag 18 oktober van 17 tot 20
uur is er in buurt-en-kerkhuis
Bethel weer een ‘Tafel van
hoop’ met als thema de kunst van het
leven met beperkingen. Daarbij gaat
het om beperkingen waar je zelf mee
te maken hebt, maar ook wat beperkingen van een ander voor jou betekenen. We delen naast ervaringen en
verhalen van moeite, ook ervaringen
van kracht en hoop. Opgeven:
kbruins@betheldenhaag.nl of 0638 95 16 38
Klaas Bruins

Ontwerp Aanleg Onderhoud
I

lk jaar reikt de gemeente Den Haag
onze vieringen, meer gezamenlijk? Hoe omgaan met elkaars liturgie, moet er
een gouden, zilveren en bronzen
een gebouw dicht of kunnen we voorlopig nog in beide gebouwen vieren, wilbordje uit als waardering voor exlen we eigenlijk wel bij elkaar blijven? Wat doen we met dat begrotingstekort
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
van € 60.000? We zijn om financiële reden in 2012 tot één wijkgemeente Den
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
Haag-West geworden, maar de gebouwenkwestie lijkt bij velen een overgevoelig
plekken.
pijnpunt. Tegelijkertijd zijn er inmiddels vele contacten over en weer, in de dienEind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
sten, in gespreksgroepen, de bazaar, het pastoraat, enzovoort, waarvan je mag
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profeszeggen dat er zeker ook gezamenlijkheid is ontstaan, die groeiende is, en dat geeft
sionele bedrijven als Apettito en Van Harte
moed en uitzicht.
en zorginstellingen als Florence. Maar die
Het blijft een moeizaam proces waarin we gelukkig begeleid worden. In deze
moesten het stellen met brons of zilver en
zomerperiode hebben de locatieteams apart van elkaar met de coach nagedacht
wij ontvingen goud!
over de wijze waarop uit deze impasse gekomen zou kunnen worden. Duidelijk
En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
is van beide kanten gesteld dat we bij elkaar willen blijven. Daarnaast werden 2
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
gevarieerde gedachtenspinsels geproduceerd, die zodanige raakvlakken hebben
dat wij deze waardering hebben gekregen?
dat die nu verder onderzocht gaan worden en waarvan we hopen dat daaruit een
Het zijn de volgende aspecten die genoemd
concreet plan kan worden geformuleerd dat aan de gemeente kan worden voorwerden: verse producten, op locatie bereid,
gelegd. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook wel.
variatie van gezonde maaltijden en goed
Langzamerhand nadert de ontwikkeling van de nieuwe websites haar einde.
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
Het gaat om een nieuwe website van de wijkgemeente Den Haag-West gekopvoor de gasten.
peld en geïntegreerd met vernieuwde websites van de Bergkerk en de MaraWe zijn trots op deze waardering en honathakerk en mogelijk wordt dat nog uitgebreid. Dat zal een grote verbetering
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
zijn van informatie, presentatie en communicatie.
Klaas Bruins
Jan Kouwenberg

Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
onderdag 31 oktober is het hervormingsdag. Een dag die we gebruiken
Wo 10
17 u KidsTime-middag, Bethel
om na te denken over welke hervormingen we wenselijke vinden in de
Wo 10 maatschappij.
18 u Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
Luther stelde misstanden
in kerk en samenleving aan de
Do 11Welke20
u Vrome
Freule
orde.
misstanden
zien
wij? Hoe kunnen daar veranderingen in komen en
Vr 12 rol kunnen
15 u wij
Verhalencafé,
over
welke
daarbij spelen?
Hetetiquette,
PraatmaalBethel
is van 17.30 tot 19.30 uur in
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Bethel.
Zo Kosten:
14
BethelMuziekMatinee,
Irma Kort(06-38
en 95 16 38) of
€154.uOpgeven:
bij kbruin@stekdenhaag.nl
Marrit van der Weij
leo.vandriel@planet.nl
WoKlaas
17 10.30
Bruinsu 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
Do
20
Wo331
20 u
u Lezing
Lezing:Vrouwelijke
Nepnieuws,steunpilaren,
Peter Burger,Bergkerk
Maranathakerk
Di 8
20 u Gespreksavond Wijzer worden, Bergkerk
Wo 9
17 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Vr 11
15 u Verhalencafé, Bethel
Bethel
betheldenhaag.nl
Vr
11 zie
19.30
u BethelBuurtBios, The Usual Suspects
Za 12
12 u Openhuis met muziek en iconen, Bergkerk
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
Zo 13
14 u Matineeconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Wo
16 14.30 u Lezing
Maranathakerk
Computerhelpdesk
di Axel
14-16Wicke,
u, do 10-12
u
Do
17
20 u Vrome
Fahrenheitstraat
558
Creaclub
ouderen
di Freule,
10-12.00
u
Kinderclub
Vr
18
17 u Tafel vrij
van19-20
hoop,u Bethel
KidsTime-middagen
wo, za, om de 2 weken,
Zo
20
15 u BethelMuziekMatinee,
Jazz 17.00-19.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Wo 23
20 u Lezing Judith Schuyf, Maranathakerk
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Do
24
20 u Samen gedichten lezen, Bethel
Meditatief
Zo
27
17 u Concert
Thomas Patijn
avondgebed
ma 19.30-20.15
u en Rinus Fuijkschot,
Maranathakerk
Rouwverwerkings3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
Wo
30 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
groep
TeenTime
1e en 3e
vrijdag van de maand, 20-22 u
Do
31 17.30 u Praatmaal,
Bethel
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

www.joostfvanvliet.nl
I

D
E

Agenda januari
Praatmaal
- hervorming

ERLAND
ED

Gouden
Uit de kerkenraad
bordje
e kerkenraad heeft deze zomerperiode beslist niet stilgezeten. Er is
veel vergaderd - in kleine groepjes, in de locatieteams en ook kerkenvoor
Bethel
raad-breed. Over hoe het nu verder moet met onze gemeente, met

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

