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Wederzijds vertrouwen

Grondhouding voor een pastoraal gesprek

H

et lijkt nog maar zo kort geleden dat Sity als kerkelijk
werker ouderenpastoraat het
pastoraal team van Gemeente Den
Haag West kwam versterken. Inmiddels is dat alweer vijf jaar geleden en
lijkt het altijd al zo te zijn geweest. Er
komt nu echter een einde aan de haar
toebedeelde tijdelijke formatieplaats.
Op 1 december neemt ze oﬃcieel afscheid tijdens een gezamenlijke dienst
in de Maranathakerk. Sity bracht
veel ervaring mee uit haar vorige arbeidsplaatsen. Als verpleegkundige
in dienst van een thuiszorgorganisatie
kreeg ze al het vertrouwen van mensen in de laatste fase van hun leven en
voerde daar veel terminale gesprekken. Zich verder ontwikkelend door
haar studie theologie op hbo niveau,
verbreedde en verdiepte haar kennis
en belangstelling zich tot het pastorale werk binnen een kerkgemeente.
Vertrouwen is het sleutelwoord voor
Sity: “Om vertrouwen te krijgen c.q.
te vergroten, mag je al luisterend een
eindje met iemand meelopen”, aldus

Sity. Belangrijk hierbij is het uitluisteren, zoals ze het zelf noemt. Invoelend
luisteren door goede vragen te stellen,
waardoor mensen zich begrepen voelen en zich voor je open stellen. Vertrouwen en luisteren liggen dan ook
aan de basis van haar pastoraal werk.
Soms bestrijken de gesprekken een
langere termijn, soms ontstaat zomaar
een ad hoc gesprek. Een voorbeeld
van dat laatste is het wandelgangpastoraat. Een onverwachte ontmoeting
op straat of elders, waar je het niet verwacht. Waardevol waren de gesprekken met Martine Nijveld, Axel Wicke
en Klaas Bruins: “Goede samenwerking in een hecht team”, zo heeft ze
het altijd ervaren. Overlegsituaties waren er ook met geestelijke verzorgers
van Uitzicht, het Willem Dreeshuis,
Duinhage en Op de laan. “Gewoon
genieten” zegt ze over de kerstvieringen en de zomerzangdienst voor de
bewoners van Uitzicht, Duinhage
en Dekkersduin. Meerdere gemeenteleden hebben hieraan meegedaan.
Naast dit creatieve gebeuren, waren

er sinds vijf jaar bijeenkomsten over
krant en Bijbel. Een kring, waarin actuele gebeurtenissen werden besproken en becommentarieerd. Axel zal
dit voortzetten. Hiernaast was er de
bijbelkring. Van heel andere aard was
de rouwverwerkingsgroep, waar haar
uitspraak tijdens het interview, “dat
degene die is overleden altijd een deel
van je leven blijft”, volledig door mij
wordt onderschreven. Wat nog niet
ter sprake is gekomen, maar ook een
belangrijk onderdeel van haar werk
vormde, was het aansturen en begeleiden van de kring: omzien naar elkaar. Ouderen, zieken en eenzame gemeenteleden werden en worden niet
vergeten in onze gemeente. Sity heeft
samen met alle bezoekers een pastoraal plan opgesteld. In het kort gaat
het erom, dat de wijk in 9 secties is verdeeld. Elke sectie heeft een coördinator en een aantal bezoekers. Sity geeft
nadrukkelijk aan, dat alle gemeenteleden ook moeten omzien naar elkaar
en daarvoor verantwoordelijkheid
dragen. Haar activiteiten zal ze missen

na haar afscheid, maar de lange reistijd
vast niet. In de schitterende omgeving
van Strijensas, waar hun agrarische,
biologische zorgboerderij ook gastvrijheid biedt aan cliënten die vijf dagen
in de week mogen meegenieten van de
stilte, rust en gezonde lucht van Beversoord, is voldoende te doen om je geen

Uit de kerkenraad
Afscheid en doorgaan ambtsdragers
Een aantal ambtsdragers zal in de komende tijd hun ambt neerleggen. Van diaken Marion Jongens en ouderling-eredienst Anneloes Kappert nemen we afscheid in de kerkdienst op zondag 15 december in de Bergkerk. Op zondag 26
januari nemen we afscheid van ouderling Jan Goossensen in een dienst in de
Maranathakerk. We danken hen hartelijk voor alles wat ze vanuit hun ambt
voor de gemeente gedaan hebben. Te veel om op te noemen, maar iets ervan zal
in de dienst doorklinken! We zijn blij om ook te kunnen vermelden dat ouderling-eredienst Dick Verwaart nog twee jaar doorgaat.

Afscheid Sity
Met spijt en dankbaar voor wie en hoe zij was in onze gemeente, nemen we afscheid van Sity Smedinga. Haar aanstelling als kerkelijk werker was tijdelijk voor
de duur van 5 jaar, met name ten behoeve van het ouderenpastoraat. Zij heeft, in
overleg met de collegae-pastores, kans gezien structuur aan te brengen in de organisatie hiervan; de pastorale zorg wordt nu wijkbreed door vrijwilligers gedeeld.
Zij voerde vele persoonlijke gesprekken, waarbij men zich gezien voelde, koppelde dit ook aan de vieringen die zij geïnspireerd en met plezier leidde, zoals ook de
maandelijkse kring ‘Met de krant en Bijbel op tafel’. Wij wensen haar alle goeds.
Op zondag 1 december nemen we afscheid van haar in een kerkdienst waarin
Sity zelf voorgaat. Na afloop is er gelegenheid om Sity persoonlijk te groeten.

Veranderingen ná het vertrek van Sity
Het vertrek van Sity betekent dat de kerkenraad nagedacht heeft over diverse zaken. Voor de gemeente én voor de invulling van het werk van de andere werkers
is het een grote verandering.
In haar laatste vergaderingen heeft de kerkenraad gesproken over de gevolgen
voor het kerkdienstenrooster en voor het pastoraat.

Rooster kerkdiensten 2020
Als kerkenraad hebben we erover gesproken dat het goed is om bij de twee predikanten tijd vrij te maken voor het pastorale werk dat ná Sity’s vertrek bij hen
zal komen te liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitvaarten en om de begeleiding van bezoekvrijwilligers. Die tijd kan o.a. gecreëerd worden door minder
preekbeurten te doen. Daartoe heeft de kerkenraad nu besloten: Axel zal van
de huidige 28 diensten per jaar naar 22 gaan. Ook Martine zal minder diensten
doen, maar bij haar is de ‘rekensom’ iets ingewikkelder, omdat zij vanaf 21 juni
2020 50% zal gaan werken. Vijf jaar geleden is zij begonnen als predikant voor
0.8 fte, met de bepaling dat de aanstelling na 5 jaar terug zou gaan naar 0.5 fte. Zij
zal in 2020 in de eerste helft 13 diensten doen en in de tweede helft 9 diensten.
Met regelmaat zullen we met elkaar evalueren of dit aantal goed is (of aangepast
moet worden).
Daarbij beseffen we dat dit voor iedereen een grote verandering is. Er zullen in onze beide kerken meer gastvoorgangers zijn. Ook enkele diensten met de

minuut te hoeven vervelen. Overigens
zal Sity na haar afscheidsdienst nog
een aantal keren in onze gemeente als
gastpredikant in de Bergkerk en in de
Maranathakerk een dienst verzorgen.
Edwine Muller

BethelMuziekMatinee
feestdagen zullen door gastvoorgangers worden ingevuld. Alle waardering voor
de roostermakers, die zich aan deze taak gezet hebben.

Veelstemmig
Kerst

Pastoraat
Ook over het pastoraat moest opnieuw nagedacht worden. We danken Sity voor
alles wat ze gedaan heeft in pastoraat en pastorale organisatie! We hebben ons in
de kerkenraad een drietal vragen gesteld: wat ligt voortaan bij de twee predikanten, wat ligt bij ambtsdragers en andere vrijwilligers en wat ligt bij de gemeente.

Nieuwe werkverdeling en pastorale wijkindeling
Voor het werk van de predikanten geldt dat er niet langer met leeftijdsgroepen
gewerkt zal worden. In de oude werkverdeling was Axel eerste aanspreekpunt
voor 0-40, Martine voor 40-70, Sity voor 70-plus als het om pastorale vragen
ging. Dat laten we nu los. Beide predikanten zijn er voor mensen van 0 tot (!) 110.
Omwille van een duidelijke communicatie gaan we werken met een wijkindeling, namelijk met een lijn Noord-Zuid door de gemeente, zodat de wijkgemeente verdeeld wordt in wat we maar even noemen: een zeekant en een landkant. De
zeekant wordt de wijk van Martine. De landkant die van Axel. De lijn NoordZuid wordt gevormd door de straten: Kennedylaan, Segbroeklaan, Stokroosstraat, Laan van Meerdervoort, Groen van Prinstererlaan. Voor coördinatoren
en contactpersonen is zo duidelijk naar wie ze kunnen verwijzen als er een vraag
naar een predikant is. Als Martine naar 50% gaat, zal de lijn aangepast moeten
worden. Natuurlijk kan het zijn dat mensen al een lijntje hebben lopen met één
van de predikanten. Bijvoorbeeld vanuit de oude leeftijdsindeling of via andere
activiteiten/contacten. Dan laten we dat met liefde zo.

Omzien naar elkaar in vele vormen
Omzien naar elkaar hoort bij gemeentezijn, en dus ook bij alle gemeenteleden. Dit omzien naar elkaar gebeurt door velen op vele manieren en op vele
momenten. Daarbij doen de bezoekvrijwilligers allerlei bezoekwerk (zieken,
verjaardagen, nieuw ingekomen, eenzamen, jubilea, ouderenbezoekwerk). De
predikanten zijn er voor crisispastoraat en uitvaarten en voor pastoraat op drempelmomenten. Die drempelmomenten zijn divers van aard en gaan van geboorte
en doop tot rouw en verdergaan: situaties in het leven, waarin levens- en geloofsvragen boven komen en een gesprek of ritueel goed zou kunnen doen. Sity kon
veel bezoekwerk doen dat niet meteen voldeed ‘aan bovengenoemde categorieen’, om het zo maar eens te zeggen. We zijn heel blij dat dat kon, maar beseffen
ook dat de predikanten de tijd daarvoor niet of minder zullen hebben.
Sity deed veel in de organisatie van het pastoraat. Predikanten, coördinatoren én de nieuwe pastorale ouderling (Aaltje Visser) kijken op dit moment hoe
we dat nu gaan doen: wie doet wat, hoe verdelen we alle taken, wat kunnen we
wel/niet doen. De gespreksgroep ‘krant en Bijbel’, die Sity met veel vreugde begeleidde, wordt overgenomen door Axel.
Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Jan Kouwenberg, scriba

Z

ondag 15 december 2019 vanaf
15 uur treedt koor ‘de Buren’
op in de BethelMuziekMatinee. Dit koor, dat wekelijks in Bethel
repeteert, zingt op hoog niveau een
zeer gevarieerd programma van kerstliederen, uit binnen- en buitenland,
van vroeger en nu. Vanaf 14.30 uur is
de deur open en wordt u ontvangen
met koﬃe of thee. Na afloop (circa 16
uur) is er gelegenheid voor ontmoeting
onder het genot van een drankje. Na
afloop wordt er een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Locatie is uiteraard buurt-enkerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. Van harte welkom!
Klaas Bruins

Tweede
kerstdagmaaltijd

D

e mensenfamilie is zoveel
groter dan die van je naaste bloedverwanten. Voor
wie het gezellig vindt om op tweede kerstdag de tafel te delen met anderen (bekenden/onbekenden) kan
dan bij Bethel terecht. In een gemoedelijke (kerst)sfeer van een maaltijd
maak je vaak gemakkelijk contact
met elkaar. De maaltijd is eenvoudig, vegetarisch en gezond! Kosten
zijn €5. De maaltijd begint om 18 uur
en eindigt 20 uur. Opgeven kan bij
maaltijden@betheldenhaag.nl of telefonisch via 070-318 16 56.

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

Bomen tot aan de hemel,
bomen wortelend in de Aarde
Waar vind je nog houvast als zoveel om je heen verandert?
Zoveel nadruk op milieu en duurzaamheid, zoveel onrust in de
media door al die stakingen. Elke keer weer Den Haag op z’n
kop. Je kunt er niet in, je kunt er niet uit, door al die boeren en
bouwers. Gelukkig hebben leraren en zorgers niet zulk groot
materieel om wegen mee af te sluiten. Boeren, bouwers, leraren, zorgers en politie, allemaal mensen die bijdragen aan de
bouw van ons land en die het lastig hebben. Die niet meer met
plezier en overtuiging hun werk kunnen doen.
Wat is er aan de hand?
Eigenlijk heel veel, maar ik ga geen studie geven over wat er
aan de hand is. Ik merk wel aan mijzelf, dat wat er aan de hand
is, niet buiten mij omgaat. Ik dacht dat ik al zo bewust leefde,
maar door alle accent op milieu en duurzaamheid, op grote
werkdruk in onderwijs, gezondheidszorg en politie word ik
toch weer tot denken aangezet.
Wat is er aan de hand?
Waardoor zijn we zo rijk geworden en waardoor moet het nu
weer anders? Reikten de bomen tot aan de hemel, lukte het
ons om een welvaart op te bouwen waardoor er geen nee
meer was, waardoor sparen niet meer hoefde en spaarzaamheid al helemaal niet meer. Hoe weldadig was het om na jaren
van spaarzaamheid de weelde te voelen van meer dan genoeg
te hebben.
Wat zijn we kwijtgeraakt in de tijd dat de bomen tot aan de
hemel reikten? Misschien wel dat we met onze voeten in de aarde moeten blijven staan. We zijn terecht gekomen in een consumptie- en weggooimaatschappij en dat zal anders moeten.
Natuurlijk, ik weet het, als je een column schrijft, is alles wat je
schrijft gechargeerd, want u als lezer herkent zich waarschijnlijk
niet in bovenstaande. Dat dacht ik ook en toch door alle nadruk op duurzaamheid, op milieuaspecten ben ook ik, zijn ook
wij, weer na gaan denken: Hé, er is toch een lamp boven blijven
branden, of als we de deur dicht houden, verliezen we geen
warmte, of hoe kunnen we autoritten combineren. Zo zie ik er
naar uit dat ik na 1 december niet meer geplaagd wordt door
mijn geweten, door 2 of 3 keer per week tussen al die auto’s te
staan op de A4.

De actualiteit van oude liederen

‘Onze stem kan zoveel méér dan
alleen ons eigen liedje zingen’
Arie Eikelboom, oud-kerkmusicus van de Maranathakerk,
werd eind oktober geëerd met
een symposium ter gelegenheid van de voltooiing van een
negentiendelige boekenreeks
die hij geschreven heeft over de
historie van het kerklied, vanaf
de vroegste eeuwen tot nu. Een
van de spreeksters was Erika
van Gemerden. Hieronder haar
bijdrage.

H

oe actueel zijn oude liederen,
kerkliederen? Niet, want ze
zijn oud. Sommigen zelfs
stokoud. Dat euvel delen ze met de
kerk, die – dit symposium komt er
eerlijk voor uit – inmiddels al zo’n
tweeduizend lentes telt. Haar allereerste liedboek was toen al eeuwenoud.
De kerk kreeg de Psalmen, aangereikt
van eeuwen her.
De kerk is wel mooi, maar oud. Zo
bouw je ze tegenwoordig niet meer.
Ooit hoorde ik in de beeldschone kerk
van Maria Laach een dame verzuchten: “Hoe krijg je het in ‘s hemelsnaam
allemaal afgestoft?”
Met ‘oud’ hebben we in de kerk

klonk hier in deze kerkruimte Bachcantate 95: ‘Christus, der ist mein Leben’. De tenor zingt, intens en indringend, hoezeer hij verlangt naar zijn
laatste uur.
Mensen van nu vieren liever het leven dan de dood. Wat moet je met dit
soort oude teksten?
We zouden hen kunnen begroeten
als gasten in ons midden. Gasten uit
de kerk van alle plaatsen en alle tijden.
Door hun aanwezigheid kunnen andere thema’s worden geraakt dan we
zonder hen zouden doen. En ach, zo’n
cantate, dat gaat ook nog wel, we hebben hem niet zelf gezongen. Jörn Boysen was hier, met Musica Poëtica, we

weinig clementie. Nooit lezen we in de
profielschets van een nieuwe voorganger of kerkmusicus: “Graag iemand
met een bijzondere voorliefde voor
oude liederen”.
Het geluid van oude liederen valt
niet samen met ons geluid. Onlangs

hoefden alleen maar te luisteren, naar
wat mooi is, hoewel oud.
Maar wat nu als we zo’n oude tekst
zelf zingen? Zoals Arie Eikelboom
zijn Maranathakoor gewoonlijk liet
doen aan het eind van de repetitie:
“Kom, we gaan nog een liedje zingen”.

We hebben een opdracht om de aarde goed te bewonen en
te bewerken, om goed zorg te dragen voor de natuur, voor het
land, om genoeg en goed voedsel te produceren voor iedereen in de wereld, nergens te veel en nergens meer honger.
Door goed zorg te dragen voor zieken, ouden, eenzamen,
onze kinderen, met aandacht en warmte.
En daarbij het goede genietend. Want is dat ook wat we kwijt
zijn geraakt: genieten van het goede van het leven?
Veel om over na te denken, daar heb ik na 1 december weer
meer tijd voor!
Sity

Bijvoorbeeld Gerhard Tersteegen:
“God is tegenwoordig, God is in ons
midden”. Acht coupletten, en flink de
vaart erin. Het kost je wat adem, maar
dan heb je ook wat. Ik zou niet willen
uitsluiten dan we na zo’n lied vol blijdschap, zachtheid, en eerbied, onmeetbaar ergens, een grammetje, een greintje, lichter zijn geworden.
Dat was bij Arie op koor. Onze
stem lenen aan een oud lied, gewoon
in de kerk? Dat vraagt om eerlijkheid.
We kunnen het niet nazingen als:
“Dit geloof ik”. Nee, want het is oud,
dit geloofden zíj, vroeger.
En wat geloof ik? Dat weet ik niet
zo precies. Maar stel dat er in de kerk
nieuwe liederen zouden zijn, die precies verwoorden wat ik, nu, geloof?
Dan zou ik op den duur niet meer
komen. Want dan hoor ik alleen nog
maar mezelf. Met dat geloofje van mij,
van ons, kunnen we geen kathedralen
bouwen. Onze tijd is niet zo goed in
het bouwen van plaatsen van schoonheid, rust en ruimte. Wij kunnen weer
andere dingen.
Wat oud is, is oud, laten we er maar
niet om heen draaien. Maar dan wel
oud goud. Wie de stofdoek ter hand
durft te nemen, ziet een glans, die onze
tijd iets geeft. Oude liederen, laten zij
toch te gast mogen zijn, hier in ons
midden. Onze stem kan zoveel meer
dan alleen ons eigen liedje zingen.
Erika van Gemerden,
theoloog en psycholoog, lid kerkenraad Den Haag-West, gastvoorganger
in de Maranathakerk

Kerkelijke
bijdrage 2019

MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw
Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

2 – Wijkkrant Den Haag West

Hierna volgt de stand van 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 15
november € 108.500, waarvan reeds
€ 97.500 is ontvangen.
In locatie Maranathakerk is voor
2019 een KB begroot van € 62.500, gelijk aan de begroting 2018. Hiervan is
op 15 november € 66.500 toegezegd en
ruim € 60.000 ontvangen.
Wij danken iedereen die reeds
heeft bijgedragen. U ziet dat we het
gestelde doel in locatie Bergkerk nog
niet hebben bereikt. Wanneer u nog
niet hebt bijgedragen, wilt dan overwegen dit alsnog te doen? We hebben
uw steun hard nodig.
Als u vragen hebt, kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Namens de kerkrentmeesters van
wijkgemeente Den Haag-West

erik c. cox
06 19 538 402

[ dag en nacht ]

egardsuitvaart.nl
den haag

Het (samen)leven
met beperkingen

B

ij de Tafel van Hoop op 18 oktober over het thema ‘De kunst
van het (samen)leven met beperkingen’ hebben we hoop en moed
geput uit het verhaal van de verlamde
man en de vier vrienden die hem via
het dak bij Jezus brachten. We hebben
stil gestaan bij de rol van de verlamde zelf, de vrienden, de omstanders
en Jezus. Er is veel onbegrip en onwil
tegenover mensen met een beperking
en zijn veel valkuilen in het (samen)leven met beperkingen. Wat dat betreft
moeten we naar elkaar en naar onszelf vergevingsgezind zijn. Jezus sprak woorden van vergeving die de verlamde man uit zijn verlammende omgang met zijn
beperking wisten te halen, zodat hij kon opstaan uit het blijven hangen in een
verlammend slachtofferschap (één van de valkuilen), wat zonde is.
We hebben daarnaast geluisterd naar het verhaal van de Israëlische violist Jitzchak Perlman. Perlman had polio opgelopen toen hij vier jaar was. Sindsdien
moest hij altijd metalen beugels om zijn benen dragen en met krukken lopen;
toch werd hij één van de grootste virtuozen van onze tijd.
Op een keer kwam hij voor een optreden het podium op om een vioolconcert
te spelen. Hij legde zijn krukken neer, plaatste de viool onder zijn kin en begon
het instrument te stemmen. Toen brak er één van de snaren met een duidelijk
hoorbare knal. Het gehoor verwachtte dat hij een andere snaar zou laten halen,
maar in plaats daarvan gaf het de dirigent het teken om te beginnen en vervolgens speelde hij het hele concert met drie snaren.
Na de uitvoering gaf het publiek hem een staande ovatie en riep hem toe iets
te zeggen. Hij zei: “Het is onze opdracht om muziek te maken met wat overgebleven is”. Dat commentaar ging over meer dan een gebroken vioolsnaar. Het
ging over zijn verlamming en over alles wat gebroken is in het leven. (uit ‘Een
gebroken wereld heel maken – verantwoordelijk leven in tijden van crisis’ van
Jonathan Sacks) Dit zijn wegwijzende verhalen die je kunnen bijstaan in het (samen)leven met beperkingen.
Klaas Bruins

Op weg naar groenere kerktuin

D

e Werkgroep Groene Kerk Den Haag West heeft tijdens de vorige gezamenlijke dienst haar plannen voor de tuin van de Maranathakerk
gepresenteerd. De werkgroep wil graag mooie, groene kerktuinen voor
mens, dier en plant. De tuin van Bethel wordt aangepakt door de Haagse Dominicus. De tuin van de Bergkerk is binnen de beperkte ruimte al groen. Met een
deskundige van A Rocha, een christelijke natuurorganisatie, hebben we een plan
gemaakt voor de Maranathakerk. De plannen zijn te zien in de hal aldaar. Dank
voor alle positieve acties en tips!
We willen nu de volgende stap zetten: aanleg en onderhoud. Onze planning
is komend voorjaar aan de slag te gaan. We hebben een begroting opgesteld. Met
een flinke dosis zelfwerkzaamheid kunnen we met €3.500 veel doen. We zijn dus
op zoek naar tijd en geld. Wilt u financieel helpen, stort dan een bedragje op het
bankrekeningnummer van de Wijkkrant onder vermelding van ‘Tuin Maranathakerk’. Dan zorgen zij dat het goed terecht komt. NL41 INGB 0002 0789 62,
t.n.v. Wijkblad Den Haag West, o.v.v. Tuin Maranathakerk.
Wilt u fysiek meehelpen, mail dan naar: theus.vdbroek@gmail.com. Alvast
dank, Groene Kerk Den Haag West.
Theus van den Broek

Te mooi om
waar te zijn

I

n het Verhalencafé op vrijdag 13
december (15 tot 17 uur in Bethel)
staan sprookjes die eerst werkelijkheid leken centraal. Iedereen maakt
het wel eens mee of trapt er wel eens
in: prachtige verhalen die uiteindelijk
te mooi blijken om waar te zijn. Maar
die, tot je daarachter komt, wel een ander verhaal losmaken, het verhaal van
je hoop en voorvreugde voordat de
gedroomde werkelijkheid een sprookje lijkt te zijn. Daarover verhalen 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

“In eigener
Sache”

O

ok al heb ik in Nederland het
gezegde geleerd ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’, ga ik toch (nog even) met deze
rubriek door, omdat veel lezers van
onze Wijkkrant het leuk vinden, om
een van de wijkpredikanten ook eens
in de media te kunnen zien of horen.
Ik ben geboekt als afrondend gast van
het jaar 2019 in het programma ‘Onderweg’ op NPO Radio 5. Presentatrice Elsbeth Gruteke zal mij een uur
lang over mijn hoogtepunten van 2019
interviewen, te beginnen (uiteraard)
bij het kerkasiel. Het resultaat kunt u
Deo Volente op zaterdag 28 december
tussen 22 en 23 uur op Radio 5 beluisteren.
ds. Axel Wicke

Film, muziek en
kerstconcert

R

uim baan voor muziek in december in de Maranathakerk.
Op zondagmiddag 8 december wordt een klassieke stomme film
vertoond, ‘The Kid’ van Charlie
Chaplin, waarbij organist Bert van
Stam bijpassende muziek improviseert. Hij doet dat vierhandig, samen met collega Geerten Liefting,
die een reputatie heeft opgebouwd
met dit genre fi lmbegeleiding. Aanvang 17 uur, toegang gratis.
Op zondagmiddag 22 december
is de kerk open voor het inmiddels
traditionele muziekuur op de laatste
zondag voor kerst. Het Haagse kamerkoor The Byrds zingt klassieke werken
in kerstsfeer. Hun muziek wordt afgewisseld met samenzang van bekende advents- en kerstliederen, begeleid
door Bert van Stam. Na afloop kerstbrood en glühwein. Aanvang 17 uur,
toegang gratis.
Jan Goossensen

Adverteren?

Vraag naar de
aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl
070 345 61 53

Zingend op weg naar Kerst

Z

aterdagmorgen 21 december om 11 uur wordt de jaarlijkse Advent- en
Kerstviering met lunch voor ouderen gehouden in de Bergkerk. Deze
Advent- en Kerstviering wordt gehouden voor alle oudere gemeenteleden van de wijkgemeente Den Haag West, de bewoners van Uitzicht en de oudere buurtbewoners. Het thema is: In het licht van de hoop. We luisteren naar het
bekende kerstverhaal en zingen veel bekende liederen. Muzikale medewerking
wordt verleend door de cantorij van de Bergkerk o.l.v. Christi van der Hauw en
solo zang. Voorgangers zijn ds. Rein Algera, mw. Jacoline Krabbendam beide
geestelijk verzorger van Uitzicht en de wijkpredikant ds. Martine Nijveld.

Opgave
Voor de lunch willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Wilt u zich opgeven door uw naam, adres en telefoonnummer op de inschrijflijsten te zetten die van 24 november t/m 15 december in de Bergkerk en de Maranathakerk liggen? U kunt zich tot 15 december ook telefonisch opgeven bij Ria
Smits-de Bruin op 070-368 39 66 of hmsmitsdebruin@hotmail.com.

Vrijwilligers
Dit feest kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zoeken we vrijwilligers die
- willen helpen bewoners van Uitzicht naar de kerk te begeleiden;
- tijdens de maaltijd aan tafel willen helpen;
- als autorijders mensen willen halen en brengen;
- na afloop willen helpen opruimen en de kerkzaal weer inrichten.
We willen u vragen u op te geven via de lijsten die in de kerken liggen, en
daar bij aankruisen wat u zou willen doen. Of u kunt contact opnemen met Ria
Smits-de Bruin op 070-368 39 66 of hmsmitsdebruin@hotmail.com.
Aaltje Visser

Florence Nightinggale
en Dorothee Sölle
Laatste bijeenkomst over Vrouwelijke steunpilaren van de kerkgeschiedenis.

N

a drie bijeenkomsten over sterke en inspirerende vrouwen uit de Oude
Kerk, de Middeleeuwen en de tijd van de reformatie, zijn wij op donderdag 12 december in de 19e/20e eeuw beland. Ik ga een presentatie
geven over leven en werk van twee vrouwen, die een grote en essentiële bijdrage
hebben gegeven op het gebied van sociale hulpverlening/wetgeving en christelijke theologie. En wiens werk elkaar op onverwacht veel punten raakt. Wil je
daar graag mee over doorspreken? Dan ben je van harte welkom op donderdag
12 december om 20 uur in de Bergkerk!
ds. Axel Wicke

Wijzer worden
Vierde (laatste) gespreksavond bij het bijbelboek Prediker

B

ij het verschijnen van deze Wijkkrant is er nog één gespreksavond bij het
bijbelboek Prediker. We kijken dan met elkaar naar Prediker 11:7 t/m
12:8, uit het slot van het boekje dus. Welkom aan iedereen die er al eens
was, maar ook wie één avond mee wil doen. Naast de tekst uit Prediker 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. Wanneer:
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

Van de redactie

D

e Wijkkrant is een krant van en dóór de wijkgemeente. U wordt er uitgebreid door geïnformeerd over wat er in de gemeente speelt. Als redactie hadden we in 2019 aan artikelen en berichten geen gebrek. Dat
betekent dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van dit medium. Wilt u ook
eens iets delen met de wijkgemeente? Korte berichtjes plaatsen we meestal. Voor
grote artikelen horen we graag een maand van tevoren wat het idee is. Foto’s zijn
ook welkom. In onderstaand overzicht kunt u zien wat de inleverdata zijn voor
kopij in het komende jaar. Graag ontvangen wij de kopij vóór of uiterlijk aan het
eind van de genoemde maandagen.
Uiterste inleverdata kopij in 2020 voor editie:
Januari
9 december
Februari
6 januari
Maart
3 februari
April
9 maart
Mei/Juni
6 april
Juli/Aug
8 juni
September 10 augustus
Oktober
7 september
November 5 oktober
December 9 november
In januari en september wordt het activiteitenprogramma voor respectievelijk
het voorjaar en najaar gevoegd.
Hopende op ook weer een goede samenwerking in 2020!
Marinus van Kooij

Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel – 3

componist Kris Oelbrandt

Loflied der Verzoening

H

et Reconcilation Magnificat (Loflied der Verzoening)
is een modern Magnificat
dat op unieke wijze de aloude band
tussen de wereldgodsdiensten Islam,
Christendom en Jodendom uitlicht
en bekrachtigt. Een verzoenende lofzang als handreiking aan de wereldreligies. Een wereld in verwachting van
een hoopvolle toekomst. Het werk is
een monumentale toonzetting van
drie gelijkwaardige ‘cantica’ uit drie
wereldgodsdiensten: de lofzang van
Hanna (Joods), de lofzang van Maria (christelijk) en Soera 87 (Islam). In
zijn compositie bouwt Kris Oelbrandt
deze oeroude liedteksten om tot een
meditatieve klankkathedraal waarin
woorden en muziek een inspirerende
dialoog aangaan. Een indrukwekkende totaalervaring voor sopraan, alt,
bariton, kamerkoor en instrumentaal
kwartet. “Drie solisten vertegenwoordigen drie godsdiensten en verenigen
zich op het podium. Kijk naar de wereld: er heerst onbegrip, er is nogal wat
dat moet worden verzoend.” (Kris
Oelbrandt in Trouw ‘Componeren is
een soort bidden’)

Uitvoering
Reconciliation Magnificat wordt op
zondag 15 december in het Theater
aan het Spui uitgevoerd door het Dudok Quartet, Capella Brabant met
de solisten Katrien Baerts, Elsbeth
Gerritsen en Mattijs van de Woerd.
Voor de voorstelling is er een maaltijd waarvoor u kunt reserveren. Het
programma wordt ingeleid door mu-

sicoloog en theoloog Martin M.J.
Hoondert. Na afloop van het concert kunt u deelnemen aan een gesprek met Marianne van Praag (Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Den
Haag), David Schiethart (Predikant
Protestantse Gemeente Den Haag),
Robina Joemmanbaks (Ladjna Ima’illah, vrouwenvereniging Ahmadiyya
Moslimgemeenschap), Prija Jaipal
(Pandita Arya Samaj), Pandit Tewarie
(Hindoecentrum Sewa Dhaam) en
Derwisj A. Maddoe (Voorzitter Federatie Islamitische Organisaties) onder
leiding van Henk Baars, wiens geheim
is: Samenwerken.
Kaartverkoop bij het Theater
aan het Spui, www.hnt.nl/voorstel
lingen/3487/Capella_Brabant_/
Loflied_der_verzoening

Componist Kris Oelbrandt
Binnen de eigentijdse muziek van de
Lage Landen neemt Kris Oelbrandt

een werkelijk unieke positie in. Hij is
actief als trappistenmonnik, maar ook
als componist. Een dubbele roeping
die de in België geboren Oelbrandt
met grote gedrevenheid volbrengt
en zijn leven en muziek vervullen. In
Oelbrandts muziek hoor je klankschaduwen van componisten als Arvo
Pärt en Olivier Messiaen, maar hij bewandelt wel zijn eigen spirituele pad.
Oelbrandt werkte in het verleden vanuit de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Momenteel is hij gevestigd in de abdij Orval in België. Zijn
composities verlaten slechts op spaarzame momenten de kloostermuren,
maar daar komt langzaam een kentering in. Zo spelen pianist Ralph van
Raat en organist Jan Hage regelmatig
zijn werken en heeft het koor Capella Brabant een speciale band met hem
opgebouwd.
Margriet Quarles van Ufford

Wat zou God zien als Hij
in jouw kledingkast kijkt?

D

at lijkt misschien een vreemde vraag. Waarom zou je na
moeten denken over welke
kleding je koopt en of dat wel of niet
goed is? Wat heeft dat met geloof te
maken?
Achter kleding zit een verhaal.
Het leven van de katoenboer, de katoenplukker en de fabrieksarbeider
die dag-in-dag-uit in slechte arbeidsomstandigheden moet werken om
kleding te produceren die wij dragen. Hij betaalt daarvoor een hoge prijs, maar
krijgt een schamel loon. Zo laag dat kinderen in dergelijke landen vaak moeten
werken om lage inkomsten van ouders aan te vullen. Voor de bewerking van de
katoenplant worden vaak giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt die mensen ziek
maken. En dat voor een shirt dat wij voor minder dan €15,- kopen. Dat is een
verhaal van onrecht. Is dat gekochte shirt dan wel eerlijk? Doe je wel recht aan de
arbeider die daar hard voor werkt?
Wat heeft dit met ons geloof te maken? De Bijbel vraagt ons om recht te doen
aan onze medemens. Lees Micha 6:8 mee, waarin staat: Er is jou, mens, gezegd
wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw
te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (NBV vertaling). En er is een
andere treffende Bijbeltekst (Jakobus 5:4) die gaat over oneerlijkheid: ‘Zie, het
loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben
zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van hemelse legermachten’ (HSV
vertaling).
Door deze teksten begon ik zo’n 9 jaar geleden mijn kleding anders te bekijken. Hoe kan ik kleding dragen waar onrecht en de roep van de arbeiders aan
kleeft? Als God hun roep hoort, moet ik toch ook luisteren? Daarom koop ik
alleen eerlijke kleding. Dat is best lastig, want er is weinig aanbod en vaak is het
best prijzig.
Dus begon ik zelf een eerlijk kledingmerk voor mannen, met de tekst uit Jakobus 5:4 als inspiratie voor de naam van het merk: J54. Een soort reactie op Jakobus 5:4. Het logo bestaat uit 3 katoenplanten die refereren naar de landarbeiders. De kleding is van 100% biologisch katoen en heeft het FairWear-keurmerk
waarmee goede arbeidsomstandigheden van de arbeiders gewaarborgd zijn.
Kijk op www.j54.nl voor de kleding en meer informatie, of kijk op Instagram
op j54_kleding.
Wat wil je dat God ziet als Hij in jouw kast kijkt?
Johan Bonte

Liturgisch bloemschikken

Vrome Freule

I

D

n de adventstijd staat er elke week
een liturgisch bloemstuk waar iets
van de komende verwachtingstijd
wordt uitgebeeld. Dit door middel van
de bijbelteksten uit Micha, Jesaja en de
Psalmen.
De 1e advent op 1 december staat in
het teken van Jesaja 2:1-5. Alle volken
komen naar de berg waar de tempel
van de Heer staat. Een symbolische
berg met ranken, die we kunnen beklimmen om boven te komen. Door
alle beproevingen die we op onze weg
tegenkomen, zoals zwaarden en speren die worden omgesmeed tot goede ‘tuin’-gereedschappen. De kleur is
paars.
Centraal op de 2e advent (8 december) staat de profetie van Micha
4:1-8 en Jesaja 1:1-10. Uit de stronk van
Isaï schiet een nieuwe loot op die tot
bloei komt. Onder aan de ‘berg’ is de
kleur blauw als symbolisch water van
de Jordaan, waarin Johannes Jezus
doopte.
Op 15 december is het de 3e adventszondag met de kleur rose. Het
licht breekt door en de woestijn zal
weer bloeien en zich verheugen. In de
ranken zijn hyacintbollen verwerkt als
teken van nieuw leven dat ontspruit.
Op de 4e advent, 22 december,
geeft God een teken. Bij het bloemstuk staat het plantje ‘kindje op moeders schoot’. Dit als symbool van de
zwangere vrouw die een kind zal baren. Zijn naam is Immanuël. Rondom
paarse bloemen, kleur van verwachting.
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– de kerk, maar dan wel in een kroeg…

ecember is traditioneel dé maand om gezellig bij elkaar te komen, op
het afgelopen jaar terug te kijken, naar elkaars verhalen te luisteren en
samen vooruit te kijken. Om dit ook als kerkgemeenschap en samen
met een van de voorgangers te kunnen doen – daar is de Vrome Freule voor!
Avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen. Tussen 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 komen wij elke 3e
donderdagavond van de maand vanaf ca. 20 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA) bij elkaar. Op 19 december 2019 ontmoeten
wij elkaar weer, van harte welkom en neem graag een vriend(in) of kennis mee!
ds. Axel Wicke

Vrijwilligers gezocht!

Op zondag 3 november stond het liturgisch bloemstuk in de Bergkerk in het
teken van Dankdag voor het gewas.
Kerst. De kleur is wit. Het licht is doorgebroken. Het nieuwe leven is zichtbaar
geworden. De berg straalt voluit!
Wij wensen U een gezegende Kerst toe.
Gerdie, Nini, Toos en Anneloes

Op 24 december 2019 om 22.00 uur, wordt de jaarlijkse kerstnachtdienst gehouden in het centrum van onze residentiestad,
in de Grote Kerk. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Mogen we
een beroep op u/jou doen? Als u/jij meer wilt weten of u/je op
wilt geven, kan dat bij Bo Rodenhuis, borodenhuis@hotmail.com

Rond de diensten
Preken over Prediker
Met veel plezier heb ik diverse keren gepreekt over Prediker. In de vorige Wijkkrant schreef ik dat ik in november de laatste preek over dit bijbelboek hou, maar
het kan zijn dat er tóch nog één in januari bij komt (5 januari). Wellicht neem ik
dan de tekst mee die we in december op de gespreksavond over Prediker besproken hebben. Persoonlijk ervaar ik het als een mooie combi om gesprek en preek
over eenzelfde tekst te doen, er samen mee bezig zijn en ook iets daarvan door
laten klinken in de kerkdienst. Ik hoop natuurlijk dat anderen dat met mij delen.
Nog steeds geldt dat wie belangstelling heeft de Prediker-preken bij mij op kan
vragen. Mail of bel en u krijgt ze toegestuurd.
De laatste gespreksavond bij Prediker is op dinsdag 3 december. Voor meer
info: zie elders in dit blad.

Zondag 1 december - Afscheidsdienst Sity Smedinga
Op zondag 1 december nemen we afscheid van Sity. Vijf jaar was zij als kerkelijk
werker voor het ouderenpastoraat in ons midden. Natuurlijk vindt het afscheid
plaats in een gezamenlijke dienst van onze wijkgemeente – en wel in de Maranathakerk. In deze dienst gaat Sity zelf voor. Iedereen is van harte uitgenodigd
om van deze dienst en van de ontmoeting na afloop iets moois te maken! Laten
we haar goed uitzwaaien!

Advent en Micha
In de adventstijd zal een aantal keren de stem van de profeet Micha klinken. Een
profeet die kort en goed oproept om het goede te doen en het recht lief te hebben.
En om dát licht te verspreiden!

Woensdagen in december - Vespers in Maranathakerk
In de Maranathakerk worden in de adventstijd op de woensdagavonden vespers
gehouden: een half uur van zingen, stilte, muziek, lezen en bidden. Om 19.30 uur
op de woensdagen 4, 11 en 18 december. Iedereen is hierbij van harte welkom!

Zondag 15 december - Afscheid ambtsdragers Bergkerk
Op zondag 15 december nemen we afscheid van een tweetal ambtsdragers, namelijk van diaken Marion Jongens en van ouderling-eredienst Anneloes Kappert. In deze dienst willen we hen bedanken voor alles wat ze vanuit hun ambt
voor onze gemeente gedaan hebben. Twee vertrouwde gezichten met een eigen
geluid. Gelukkig zijn en blijven ze op andere manieren actief en betrokken. Natuurlijk zouden we graag anderen in het ambt bevestigen op deze dag, dat maakt
het voor afscheidnemers ook makkelijker om hun ambt los te laten. Wel kunnen we met vreugde melden dat ouderling-eredienst Dick Verwaart nog twee
jaar zijn taak wil vervullen. Deze dienst op zondag Gaudete (verheug je) zal een
extra vreugdevolle klank krijgen doordat Astrid Jeremic een drietal liederen zal
zingen, zoals zij dat al vaker in de Bergkerk gedaan heeft, daarbij begeleid door
Warner Fokkens.

Dinsdag 24 december - Kerstavonddienst voor jong en oud
Dit jaar strijkt de kerstavonddienst voor heel het gezin weer in de Maranathakerk neer. Op 24 december bent u daar om 19.00 uur voor een creatieve en gezellige viering met kerstboom, vanouds-bekende liederen en na afloop chocolademelk. Van harte welkom!

Woensdag 25 december - Kerstmorgen in de Bergkerk
De kerstmorgen in de Bergkerk zal extra feestelijk zijn door medewerking van de
cantorij o.l.v. Christi van der Hauw.

Zondag 5 januari - Nieuwjaarswensen
Zondag 5 januari vieren we samen in de Maranathakerk. En dan is er natuurlijk
gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar!
ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Afscheid

E

r is mij in de afgelopen maanden vaak gevraagd, wat ik er zelf van vind
dat mijn werk in Den Haag stopt. Een vraag, waar soms bezorgdheid voor
mij in doorklinkt en soms ook bezorgdheid voor de eigen wijkgemeente.
Ik denk dat we ons als gemeente moeten realiseren dat we 5 jaar lang een extra
geldpotje hebben gekregen. Reden om daar dankbaar voor te zijn. De kerkelijke
werkelijkheid is dat de kerk krimpt, er komen minder mensen in de kerk, er komen minder financiën binnen. Dat betekent dat het werk in de kerk door minder
voorgangers gedaan wordt. De werkelijkheid is aan de ene kant misschien pijnlijk, aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden voor nieuwe wegen! Dat
geldt voor mij ook.
Afscheid nemen van een gemeente waar ik 5 jaar gewerkt heb is afscheid nemen van lieve mensen, van mooi werk. Maar ik wist dat dit werk voor 5 jaar was.
Het biedt ook de opening voor iets nieuws. Wat weet ik niet, ik vergelijk het met
een braakliggende akker, wat voor nieuws gaat daar volgend jaar op groeien?
Ik hoop na de dienst op 1 december velen van jullie de hand te kunnen drukken, waarin we elkaar het goede kunnen wensen. Veel van hen die aan huis gebonden zijn heb ik vanaf de zomermaanden bezocht, maar vast niet allemaal.
Zo gaat dat. Voor wie ik voor 1 december of op 1 december niet persoonlijk heb
kunnen groeten, zeg ik via dit artikel u gedag. Ik wens u en u in de wijkgemeente Den Haag West alle goeds! Mijn gegevens: Sassedijk 8, 3292 LD Strijensas,
sitysmedinga@gmail.com.
Sity Smedinga

Erediensten december 2019
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 december
1e Advent

Gemeenschappelijke dienst
Mw. Sity Smedinga m.m.v.
om 10.30 uur in de Maranathakerk cantorij
Afscheidsdienst
mw. Sity Smedinga

08 december
2e Advent

Ds. Axel Wicke

Ds. Martine Nijveld

15 december
3e Advent, Gaudete

Ds. Martine Nijveld
Afscheid ambtsdragers

Ds. Axel Wicke
Cantatedienst met Schrift en
Tafel

21 december
Zaterdag: 11.00 u

Advents- en kerstviering ouderen + Zie Bergkerk
cantorij
Ds. Rein Algera, ds. Martine Nijveld
en mw. Jacoline Krabbendam.

22 december
4e Advent, Rorate

Ds. Douwe Posthuma, Burgum
Heilig Avondmaal

Ds. Erika van Gemerden

24 december
Kerstavond

Gemeenschappelijke dienst
in de Maranathakerk

Ds. Axel Wicke, 19.00 uur
Kerstviering voor jong en oud

25 december
1e Kerstdag

Ds. Martine Nijveld
m.m.v. cantorij

Ds. Axel Wicke

29 december
1e Zondag na Kerst

Dr. Paul Sanders

Muzikaal ochtendgebed

31 december
Oudjaarsavond

Ds. Axel Wicke
19.00 uur

Geen dienst

01 januari 2020
Nieuwjaarsdag

8e Kerstdag / Naamgeving
Geen dienst

Geen dienst

05 januari
Epifanie

Gemeenschappelijke dienst
Ds. Martine Nijveld:
om 10.30 uur in de Maranathakerk v.a. 10.00 u Nieuwjaarwensen,
dienst 10.30 u

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

Oecumenisch leesrooster december 2019
		
01 december
Oecumenisch
Alternatief
08 december
Oecumenisch
Alternatief
15 december
Oecumenisch
Alternatief
22 december
Oecumenisch
Alternatief
24 december
Oecumenisch
Alternatief
25 december
Oecumenisch
29 december
Oecumenisch

Oude Testament
Jesaja 2:1-5
Micha 2
Jesaja 11:1-10
Micha 4:1-8
Jesaja 35:1-10
Micha 6:1-8
Jesaja 7:10-17
Micha 7:1-7, 18-20
Jesaja 8:23b-9:7
Micha 5:1-4a
Jesaja 52:7-10
Jesaja 61:10 – 62:3

Epistellezingen
Romeinen 13:8-14

Evangelielezingen
Matteüs 24:32-44

Romeinen 15:4-13

Matteüs 3:1-12

Jakobus 5:7-10

Matteüs 11:2-11

Romeinen 1:1-7

Matteüs 1:18-25

Titus 2:11-14

Lucas 2:1-20

Hebreeën 1:1-12
Galaten 3:23 – 4:7

Johannes 1:1-14
Lucas 2:33-40

Wij gedenken
Johanna Pieternella (Jopie) Schoemaker - Dijkshoorn
(7 februari 1930 - 14 oktober 2019)
Op 14 oktober is op 89-jarige leeftijd overleden Jopie Schoenmaker. De familie
heeft in kleine kring afscheid van haar genomen. Alhoewel velen haar nog zullen herinneren vanuit haar werk in de Bethlehemkerk, raakte ze de laatste jaren
steeds meer op de achtergrond. Doordat ze lichamelijk en geestelijk achteruit
ging was ze steeds meer aan huis gebonden. Tot haar grote verdriet is ze jong
weduwe geworden en had ze de zorg en opvoeding voor haar dochter alleen. Ze
heeft vele jaren gewerkt als secretaresse bij het blad Woord en Dienst, dit werd
haar levenswerk. Alles wat Jopie deed en vertelde was met grote nauwkeurigheid en precisie. Boven de rouwkaart staat: ‘Geloof nooit dat je in de strijd alleen
staat’. Ik kan me zo voorstellen dat dit woorden van Jopie zijn geweest. Ze wist
zich gedragen door de Eeuwige. En zo is ze langzaam uit het leven gegleden.
Sity Smedinga

Ina Meenderink (17 september 1923 - 3 november 2019)
Op 3 november is op 96-jarige leeftijd overleden Ina Onvlee - Meenderink. In
een dankdienst voor haar leven hebben we afscheid van haar genomen. Ze had
zelf de tekst aangegeven voor deze dienst: ‘Verblijdt u in de Here, wederom zeg ik
u verblijdt u en weest in geen ding bezorgd’. Met deze tekst wilde ze dat het evangelie zou klinken tijdens de uitvaartdienst, voor haar kinderen en kleinkinderen,
en voor allen aanwezig. Deze tekst was de bodem van haar bestaan in hoogte- en
dieptepunten van haar leven. Lichamelijk kon ze al een paar jaar niet meer zo uit
de voeten, daardoor zagen we haar niet zo vaak meer. Maar het lukte haar tot het
eind toe om met velen uit haar leven contact te houden. Ze zag er naar uit om te
sterven en gelukkig voor haar is ze na een paar dagen van achteruit gaan, rustig
en vredig ingeslapen. We danken haar voor het werk dat ze in het verleden voor
de kerk gedaan heeft.
Sity Smedinga

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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Gouden
Kunstbordje
KidsTime
wintig kinderen kwamen 30
voor
Bethel
oktober naar ’t Valkennest om

Agenda december
januari
Agenda
2019

T
E

lk jaar reikt de gemeente Den Haag
iets te maken dat we ‘speeleen gouden, zilveren en bronzen
se kunst’ noemden. Na het drinken
bordje uit als waardering voor exvan een beker limonade en wat lekcellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
kers ging de kast met knutselspullen
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
open. Iedereen mocht zelf kiezen wat
plekken.
ze wilden gebruiken, er was slechts
Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
één opdracht: maak een kunstwerk
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profesen geef er een naam aan. Alle kindesionele bedrijven als Apettito en Van Harte
ren gingen voortvarend aan de slag en
en zorginstellingen als Florence. Maar die
allemaal maakten ze een kunstwerk,
moesten het stellen met brons of zilver en
elk kunstwerk was anders. Daarna
wij ontvingen goud!
ging elk kind op de foto met wat ze geEn waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
maakt hadden. Alle foto’s zijn te zien
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
dat wij deze waardering hebben gekregen?
Daarna stond de maaltijd klaar:
Het zijn de volgende aspecten die genoemd
macaroni met als toetje vlaflip. Het
werden: verse producten, op locatie bereid,
was een leuke KidsTime-middag, tot
variatie van gezonde maaltijden en goed
de volgende keer.
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
Nelleke van Kooij
voor de gasten.
We zijn trots op deze waardering en hopen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klaas Bruins

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

Tel. 06 44 91 63 62
Scriba
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
Organist
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
Bert
van Stam
Tel: 06 24 79 50 14.
Cantor-organist
organist@maranathakerkdenhaag.nl
vacature
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Karin
van Beek-Dekker
Karin van Beek-Dekker
(penningmeester)
(penningmeester)
Tel.
(070) 350 48 41
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl
maranathakerkdenhaag.nl

Tel. 070-365 11 66
Coördinator locatieteam
e.muller-buschman@ziggo.nl
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
Ledenadministratie
e.muller-buschman@ziggo.nl
Gerard
Gutz
Tel. (070) 368 96 48
Ledenadministratie
g.gutz@casema.nl
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
Organist
g.gutz@casema.nl
Warner
Fokkens

Tel. (010) 210 85 89
Organist
info@warnerfokkens.nl
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
Cantor
info@warnerfokkens.nl
Christi
van der Hauw-Scheele

Tel. (070) 354 64 62
Cantor
jaap-christi@online.nl
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
Kerkrentmeesters
jaap-christi@online.nl
Joost
Smits Tel. (070) 368 39 66

Diaconie
Diaconie
Nell
de Vries-Naaborgh
Nell(070)
de Vries-Naaborgh
Tel.
352 14 78
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Autodienst
Autodienst
Marja
Korving
Marja
Korving
Tel.
(070)
363 08 89
Tel.
(070)
363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Bankrekeningnummers
Bankrekeningnummers
NL21
INGB 0000 5830 00
NL21 INGB 0000 5830
00
Kerkrentmeesters
Maranathakerk
Kerkrentmeesters
Maranathakerk
(ook
voor bijdragen
kerkmuziek)
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

joost.smits@hotmail.com
Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Diaconie
joost.smits@hotmail.com
Willem-Jan
Huijssoon

Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Autodienst
Tel. (070)
392Tel.
65(070)
92 —wjh@wxs.nl
Joost
Smits
368 39 66
joost.smits@hotmail.com
Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Bankrekeningnummers
joost.smits@hotmail.com
Bergkerk/Bethel

NL21 INGB 0000 5102 50
Bankrekeningnummers
Protestantse
Wijkgemeente
Bergkerk/Bethel
Bergkerk
(voor collectebonnen en
NL21 INGB
0000 5102 50
giften
wijkwerk)
Protestantse Wijkgemeente
NL94 INGB 0009 6853 30
Bergkerk
(voor
collectebonnen
en
NL52
ABNA
0474
2767 59
NL94 INGB
0009 6853
30
Stichting
Steunfonds
Maranathakerk
giften wijkwerk)
Wijkkas
Bergkerk (ook Comité
Stichting Steunfonds Maranathakerk
Meeleven)
NL52 ABNA 0474 2767 59
NL52 INGB 0000 3125 88
Wijkkas
Bergkerk
RABO
0373(ook
7207Comité
77
04 29 NL38
NL52
INGB
0000
3125
88
Diaconie Maranathakerk
Meeleven)
Diaconie Maranathakerk
Protestantse Gemeente Den Haag
(voor
bijdragen)
NL87 kerkelijke
FVLB 0635
8147 30

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.
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds
Klatteweg 7

o.a. beschikbare
rouwcentra
in de regio
Wij zoeken
nieuwe
klanten!
2597
KA
Den
Haag
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Ook”WALDECK”
zoeken
we
vrijwilligers
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
Oudedringend
Haagweg
omTHUIS-opbaring
1 dagdeelmet
per
week
te chaufferen.
vereiste
middelen
en zorg
ORGA
RT

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

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070
telefoon
Kantoor en bespreekruimte
van maandag
t/m vrijdag
van
08:30 tot 10.00
Henri
de227Jong
070 -uur.
3451676
Groot Hertoginnelaan
- Den
HaagTuinen
- UITVAA

ledenadministratie@
Ledenadministratie
maranathakerkdenhaag.nl
Ulco Klos
ledenadministratie@
Voorzitter
locatieteam
maranathakerkdenhaag.nl
Jan
Goossensen

Tel. (070) 360 62 84
Koster en zaalverhuur
bergkerk@xs4all.nl
Leonore Brons
Tel. (070) 360locatieteam
62 84
Coördinator
bergkerk@xs4all.nl
Edwine Muller-Buschman

I

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

Bergkerk
Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
Bergkerk
2565
AE Den Haag
Kerk(070)
en Gemeentecentrum
Tel.
360 62 84
Daal en Bergselaan 50 A
www.bergkerkdenhaag.org
2565 AE Den Haag
Tel. (070)
62 84
Koster
en360
zaalverhuur
www.bergkerkdenhaag.org
Leonore
Brons

Ontwerp
Onderhoud
Adres: Escamplaan
61FAanleg
(Escampade)
I

Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
Maranathakerk
2517
HB Den Haag
Kerk en Gemeentecentrum:
www.maranathakerkdenhaag.nl
e
2 Sweelinckstraat
Tel.
(070) 345 91 19156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Koster,
Centraal Informatiepunt
Tel.zaalverhuur
(070) 345 91 19
en

Bethel zie betheldenhaag.nl
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
Med.
avondgebed ma 19.30-20.15 u
avondgebed
maen
19.30-20.15
TeenTime
1e
3e vrijdaguvan de maand, 20-22 u
Rouwverwerkings3e
of
4e
wo
de maand,
Verhalencafé
2e vrij van
devan
maand,
15-17 u10.30-12.30 u
groep Freule
Vrome
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 u
Bergkerk
Vrome Freule
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Fair Trade stand
iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
Vrouwencafé
laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u
Oefenen Cantorij
iedere woensdagavond, 19-20 uur
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
(niet in vakanties)
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,
wo 10-12 u (niet in september)
Maranathakerk
zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Klassiek concert
3e ma
zo van
Amnesty
4e
vande
demaand,
maand,17-18
20 u u
‘Het gesprek’
3e wo
de maand,
u
Buurtkoffie
elke
wovan
10-12
u, op de14.30-16.30
1e wo
Locatieberaad
2e
ma
van
de
maand,
20
u
met levende muziek
Maaltijd concert
2e wo
vande
demaand,
maand,17-18
18 u (niet
Klassiek
3e
zo van
u in september)
Reserveren:
355 73
56.
‘Het gesprek’
3e
wo van de(070)
maand,
14.30-16.30
u
PIGL
di 11
Protestants
Indisch
Locatieberaad
2e
mau,van
de maand,
20 u Geestelijk Leven
Maaltijd
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
Reserveren: (070) 352 14 78
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

www.joostfvanvliet.nl
I

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

20 u
10.30
u
15 u
14 u
u
17
8
u
15 u
19
u
20.15 u
17
u
19.30 u
10.30
u
20 u
15
u
18 u
20 u
u
22

I
ISAT E - N
N

Tel.
(070) 779
07 24
Kerkelijk
werker
ouderenpastoraat
Werkdagen:
maandag, dinsdag,
Sity Smedinga
donderdag,
vrijdag. 70 jaar +
Eerste aanspreekpunt
Telefonisch
bereikbaar
Tel. 06 37 35best
07 51
tussen
8.30 en 10.00 uur.
sitysmedinga@gmail.com
me.nijveld@ziggo.nl
Jeugdwerk
Fuutlaan
3, 2566 SB Den Haag
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Jeugdwerk
Nelleke van Kooij
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Tel. (070) 363 04 72
Nelleke
van Kooij
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Tel. (070) 363 04 72
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Penningmeester Jeugdwerk
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Voorzitter wijkkerkenraad
Penningmeester
Jeugdwerk
Ds. Martine Nijveld
Voorzitter wijkkerkenraad
Vacant
Secretaris wijkkerkenraad

Do 12
Wo1317
Vr
Vr 19
Za
14
Za 20
Zo
15
Za 20
Zo
15
Zo 21
Wo
18
Wo
24
Do 19
Za
27
Do 26
Wo28
31
Za

Taizé-viering, Bethel
Afscheidsdienst
Sity Smedinga
KidsTime-middag,
Bethel
Gespreksavond Wijzer
worden, Bergkerk
Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
Vesper, Maranathakerk
Vrome Freule
‘Stomme’
film, geïmproviseerde muziek,
Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Maranathakerk
Koffieconcert Warner
Fokkens, Bergkerk
Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
BethelMuziekMatinee,
Vesper, Maranathakerk Irma Kort en
Marrit van
der Weijsteunpilaren, Bergkerk
Lezing
Vrouwelijke
Met
de
krant
Bijbel op tafel, Bergkerk
Verhalencafé,en
Bethel
Leesclub, Kwaliteit
van leven
KidsTimeen Teentime-middag,
Bethel
Mini
retraite,
buitenlocatie
BethelMuziekMatinee, Kerstconcert koor De Buren
Kamp-film-avond,
Bethel
Loflied
der Verzoening,
Theater aan het Spui
Harpconcert
Merel
Naomi, Maranathakerk
Vesper, Maranathakerk
Als het Freule,
leven pijn
doet, Bethel 558
Vrome
Fahrenheitstraat
Vrouwencafé,
Over
optimisme,
Bethel
Tweede kerstdag maaltijd,
Bethel
Lezing:
Nepnieuws,
Peter
Burger,
Maranathakerk
Axel Wicke op Radio 5

ERLAND
ED

Predikanten
Axel
Wicke
Wijkgemeente
Den Haag West
Eerste aanspreekpunt voor wie
Predikanten
woont aan de landkant van de lijn
Axel Wicke Segbroeklaan,
Kennedylaan,
Eerste aanspreekpunt
tot 40 jaar
Stokroosstraat,
Laan van
Tel.
(070)
331
64
32
Meerdervoort, Groen van
Telefonisch spreekuur:
Prinstererlaan
Ma/woe/do/vrij
Tel.
(070) 331 64 10-11
32 uur
Dinsdag enspreekuur:
zaterdag vrij
Telefonisch
ma, wo, do
axel@bethelkapel.nl
10-11
uur en vr 14-15 uur
Twitter:
@elziax
Vrij
op: di,
vrijdagochtend en za
Egelantierstraat
75,
axel.wicke@betheldenhaag.nl
2565 XJ@elziax
Den Haag
Twitter:
Egelantierstraat
Martine Nijveld 75,
2565
Den Haag
EersteXJaanspreekpunt
40-70 jaar
Tel.
(070)
779 07 24
Martine Nijveld
Werkdagen:
maandag,voor
dinsdag,
Eerste
aanspreekpunt
wie
donderdag,
woont
aan devrijdag.
zeekant van de lijn
Telefonisch best
bereikbaar
Kennedylaan,
Segbroeklaan,
tussen 8.30 en Laan
9.30 uur.
Stokroosstraat,
van
me.nijveld@ziggo.nl
Meerdervoort,
Groen van
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Prinstererlaan

19.30 u
u
10.30
17
u
20 u
18 u
u
19.30
20
u
17 u
15 u
11.30
17 u
15 u
19.30

Vaste activiteiten
Vaste activiteiten

Wijk info
Wijk info

Wijkgemeente Den Haag West

Ma11
Zo
Wo3 10
Di
Wo
Wo 410
Do811
Zo
Vr 12
Zo 14
Wo
11
Zo
Wo14
11

Protestantse Gemeente Den Haag

NL92 INGB 0007 5801 75
Jong Tuinen

(voor kerkelijke
bijdragen)
Diaconie
Bergkerk
Kopij voor het
AanlegNL92
Onderhoud
Kopij
voor het uiterlijk
00078127
580102
75
februarinummer
NL39 INGB
TRIO 0786
Diaconie
BergkerkBergkerk/
januari-nummer
uiterlijk
ZWO-commissie
op 8 januari
Bethelkapel
op
9 december
NL39 TRIO 0786 8127 02
zenden
aan:
ZWO-commissie Bergkerk/
zenden
aan:
wijkkrantdhw@gmail.com
wijkkrantdhw@gmail.com Bethelkapel

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

