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

Aankondiging

D

e eerste zondag van het jaar
was een feest van gemeente-zijn: er was volop gelegenheid om elkaar het beste te wensen
voor het nieuwe jaar. Extra feestelijk
was dat we twee gemeenteleden in het
ambt mochten bevestigen. De kerkenraad heeft in 2019 de intentie uitgesproken om bevestiging van ambtsdragers voortaan een plek te geven in
gezamenlijke diensten van onze wijkgemeente: en zo werden Anja DrostBorn en Pieter van den Broek in deze
dienst bevestigd in het ambt van ouderling-eredienst.
ds. Martine Nijveld

Gemeenteberaad 2 februari 2020
In aansluiting aan de gezamenlijke dienst in de Bergkerk

‘Uit de kerkenraad’.
Gemeenteberaad 2 februari 2020 – kennen en horen.
Het gemeenteberaad op 2 februari, aansluitend aan de gezamenlijke dienst in de
Bergkerk heeft de bedoeling de gemeente ‘te kennen en te horen’ over de plannen
en voornemens van de kerkenraad, zoals die zich het afgelopen jaar ontwikkeld
hebben.
Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad zich gebogen over de vraag ‘hoe verder’, in het besef van: een vergrijzende en kleiner wordende gemeente, een te verwachten daling van inkomsten van kerkelijke bijdragen, een kleinere formatie
voorgangers.

foto: Gamy Benjamins.

Kring Krant & Bijbel
‘Krant en Bijbel’ is een gesprekskring.
Onder het genot van een kop koffie
en wat lekkers praten wij over actuele
maatschappelijke thema’s die ons op
het hart liggen en, waar mogelijk, proberen wij deze met behulp van Bijbel
en de christelijke traditie te verdiepen. Dit gebeurt in een ontspannende
sfeer, wij delen onze gedachten en gevoelens en discussiëren niet. Er is geen

noodzaak om een ander te overtuigen,
maar wel de opluchting, dat wij de thema’s die op tafel komen, niet moeten
oplossen.
Hebt u zin om een of meerdere
keren mee te praten, u bent van harte
welkom. Neem gerust een thema, een
krantenartikel, een citaat uit de Bijbel
of een ander boek of een preek die u
geraakt heeft mee. En als je niet zo’n

prater bent, komen om alleen te luisteren is ook prima.
We komen weer op woensdag 12
februari in een benedenzaal van de
Bergkerk (toegankelijk via de buitentrap of via de hoofdingang van de
kerk) bij elkaar. Let op: de nieuwe aanvangstijd is 11 uur!
ds. Axel Wicke

Dat wonderlijke
kerkasiel

Samenvatting
Wijkbegrotingen

H

ierbij treft u aan een samenvatting van de begrotingen 2020 en 2021 van
wijkgemeente Den Haag-West die in de kerkenraad zijn besproken.
Er is geen reden om de begrotingscijfers van de voormalige Bergkerk/Bethel gemeente en de voormalige Maranathakerk gemeente apart te tonen. Er wordt dan ook gewerkt met één gezamenlijke begroting en jaarrekening.

H

et ‘wonderlijke kerkasiel’
rondom het gezin Tamrazyan, dat uitloopt op een generaal kinderpardon. Een jaar geleden
was het wereldnieuws. Nu is er een
boek dat hierop terugblikt, reflecteert,
en de toekomst in kijkt.
Een non-stop kerkdienst van 97 etmalen in de Bethelkapel in Den Haag.
Doel: een veilige plek bieden aan het
gezin Tamrazyan dat met uitzetting
wordt bedreigd. Het kerkasiel eindigt
30 januari 2019 met een kinderpardon
als wonderbaarlijk resultaat. Twaalfduizend kerkgangers bezochten de viering,
vele anderen leefden mee, zelfs wereldwijd. Veelgehoorde opmerkingen: ‘Als
dit de kerk is, wil ik erbij zijn!’ En: ‘Zo
zou de kerk van mij altijd mogen zijn.’
Dit boek laat zien wat het deed met
kerk- en voorgangers en doordenkt
wat kerk en theologie ervan kunnen
leren. Over de kerkelijke presentie in
de samenleving, over oecumene en
theologische grensverlegging, over de
rol van liturgie en diaconaat. In woorden en beelden roept het de saamhorigheid en sfeer van toen weer in
herinnering: van het kampvuur in de
kapel tot de Madonna als blikvanger.
Onder redactie van Willem van der
Meiden en Derk Stegeman, die beiden zijn verbonden aan Stek – stichting voor stad en kerk – in Den Haag.
Willem van der Meiden

Begroting 2020
Baten
€
Kerkelijke Bijdragen
180.000
Collectes en giften
11.000
Bazar
13.000
Rente wijkreserve
6.450
Netto opbrengst verhuur en horeca
47.400
257.850
Lasten
Predikanten formatief
Predikanten boven-formatief
Kosters en gebouwen
Organisten
Overige kosten
Saldo

Schatting 2021
€
172.000
10.000
13.000
18.000
48.000
261.000

108.390
13.470
138.440
20.000
38.164
318.464

111.000
143.000
20.000
39.000
313.000

-60.614

-52.000

Toelichting
Enige opmerkingen ter toelichting :
1. De begrotingen zijn opgesteld met als uitgangspunt onveranderd gebruik
van de gebouwen in de wijk, dus met één gezamenlijke dienst per maand.
2. De Kerkelijke Bijdrage neemt jaarlijks wat af, met name door het overlijden
van (oudere) gemeenteleden wat niet wordt gecompenseerd door andere
gemeenteleden. Op dit moment is nog niet duidelijk of het begrote bedrag
voor 2019 (185.000) is gehaald. In december 2019 stond de teller op ruim
€ 171.000. Waarschijnlijk wordt de definitieve opbrengst nog iets hoger.
3. Het dienstverband van Martine Nijveld daalt medio 2020 van 0,8 fte naar
0,5 fte. In de cijfers is dat zichtbaar op de regel Predikanten boven-formatief.
4. Voor 2020 wordt een tekort begroot van ruim € 60.000. Onder andere door
de genoemde afname van de formatie van de pastores wordt voor 2021 een
lager tekort geschat, hoewel nog steeds € 52.000.
Mocht deze begroting u aanleiding geven tot vragen dan kunt u deze stellen
aan mij. Mijn contactgegevens staan elders in deze Wijkkrant.
Joost Smits

Ter herinnering, zo’n 10 jaar geleden besloot de PGG om financiële redenen het
kerkelijk plaatje van protestants Den Haag te saneren en werden de wijkgemeente van de Bergkerk, de Bethelkapel en de Maranathakerk verenigd tot één gemeente Den Haag-West. Het aantal voorgangers werd teruggebracht van 2,7 fte
naar 1,2 fte, met extra een projectmatige aanstelling voor Sity Smedinga van 0,5
fte (tot afgelopen december) en Martine Nijveld van 0,3 fte (tot juli 2020).
We zouden de problemen als volgt kunnen categoriseren:
1. Financieel. De PGG neigt er naar de wijkgemeente budgettair verder te verzelfstandigen. Aan reguliere inkomsten (kerkelijke bijdragen) komen we per
jaar gemiddeld € 60.000 te kort: we teren in op de reserves.
2 Gebouwen, Bergkerk en Maranathakerk. Velen van ons zijn gehecht aan het
eigen gebouw en ook de afstand wordt als probleem ervaren. Sluiting van éen
der gebouwen wordt door velen als een verlies ervaren.
3. Voorgangers. De eigen predikanten doen op dit moment ongeveer 48 diensten per jaar (verdeeld over beide locaties). Zij zijn per 1 januari 2020 minder
diensten gaan doen om ruimte te maken voor pastoraal werk ná het vertrek
van ouderenwerker Sity Smedinga. Als we de situatie houden zoals die is
(eens per maand een gezamenlijke dienst) zullen we zowel voor de diensten in
de Maranathakerk als die in de Bergkerk ongeveer 30 gastpredikanten moeten zoeken.
Dit voorstel, met daarin het frequent voorgaan van de eigen predikant, kan
bijdragen aan verdere gemeenschapsvorming binnen de wijkgemeente Den
Haag-West.
Wat zijn de plannen en voornemens van de kerkenraad om met deze problematiek om te gaan?
1. Een financieel gezonde situatie met een sluitende begroting is dwingend geboden. Verhoging van inkomsten en vermindering van kosten zijn de terreinen die onderzocht en uitgewerkt dienen te worden.
2. Per 1 januari 2021 wordt iedere zondagochtend 1 eredienst gehouden beurtelings in de Maranathakerk en de Bergkerk. Door om en om in beide gebouwen te kerken kunnen de diensten voor het grootste deel geleid worden door
de eigen predikanten. De kerkenraad heeft een werkgroep ingesteld om de
weg daarnaartoe te onderzoeken en voor te bereiden.
2.1. Dit komt tegemoet aan de mensen die zeer gehecht zijn aan het eigen gebouw, en bovendien blijken beide gebouwen, doordat ze verschillend zijn van
sfeer en mogelijkheden, elk aantrekkelijk te zijn voor een nieuw publiek, zoals
de praktijk uitwijst.
2.2.Dit komt tegemoet aan de gemeente – interactie – predikant en zo aan het
toegroeien naar een kerkelijke gemeenschap.
2.3. Dit plan wordt ingezet voor verscheidene jaren. Tussentijds worden evaluaties uitgevoerd.
3. In het gebouw waar niet de zondagse viering plaatsvindt kunnen op die zondag in de middag en/of avond kerkelijke activiteiten plaatsvinden die niet het
karakter van een reguliere eredienst hebben.
Agenda gemeenteberaad op 2 februari:
1. Presentatie over het voornemen per 1 januari 2021 iedere zondagochtend 1
eredienst te houden, beurtelings in de Maranathakerk en de Bergkerk.
2. Het financiële plaatje.
3. Presentatie over de weg daarnaartoe.
4. Discussie in kleine groepjes.
5. Inventarisatie (-> schriftelijk verslag).
6. Samenvatting en conclusies.
Dit beraad zal worden voorgezeten door de heer Jandirk Pronk, die het afgelopen jaar de kerkeraad begeleid heeft.
Wij hopen op een grote deelname.
Namens de kerkeraad, Jan Kouwenberg, scriba.

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

Ideeën om de
40-dagentijd in te vullen

Praatmaal
6 februari:
Mobiliteit

Op Aswoensdag 26 februari begint weer de 40-dagentijd, als
instemming op Pasen, het meest belangrijke christelijke feest
in onze kalender, staat dan weer de weg van Jezus naar Jeruzalem, naar kruis en opstanding in onze diensten centraal.
Van oudsher is deze tijd van het kerkelijk jaar een van inkeer en
bezinning, om (weer) bij de kern van leven en geloven betrokken te raken. In veel kerkelijke hoeken heet deze tijd zelfs nog
‘Vastentijd’, wat het oude gebruik verraadt dat mensen in deze
tijd vroeger, vergelijk het met de ramadan bij ons islamitisch
zustergeloof, minder of in extreme gevallen zelfs helemaal
niets aten. Daarvan is hedendaags voor velen nog overgebleven dat ze 40 dagen lang geen snoepgoed, chocola of vlees
eten, geen alcohol drinken of TV kijken. Dat is nog goed vol te
houden en ook ik ben zelf blij dat de extremere invulling inmiddels verleden tijd is. Vooral omdat dat de poorten heeft geopend naar creatieve en ook inhoudelijk echt zinnige alternatieven. Ik heb de laatste jaren veel mogelijke invullingen gehoord,
waarvan ik u op deze weg enkele ter overweging aan het hart
wil leggen. Tijdens de 40-dagentijd kun je je dus voornemen
om:
• Elke dag een kaartje te sturen naar iemand waar je al veel
te lang geen contact meer hebt gehad. Koop daarvoor op
Aswoensdag 40 kaarten en postzegels.
• Elke dag een kwartier in de Bijbel te lezen of een kwartier te
bidden/mediteren.
• Elke dag een half uur te wandelen, bij elk weer.
• Elke dag (of altijd wanneer de mogelijkheid zich voordoet)
met een wildvreemde (bij de bushalte, in de tram, in de rij
voor een balie…) een gesprekje aanknopen.
• Bij elke afspraak en bij elk agenda-item stipt op tijd te zijn.
• Elke dag minimaal een compliment te maken of minimaal
een (te snel/spontaan geveld) oordeel ongezegd door te
slikken.
• Elke dag een ding aan te durven waar je eigenlijk bang voor
bent of een enorme hekel aan hebt (het is wel goed, om dat
van tevoren te plannen).
• Je elke dag een uur lang niet te haasten, je door niets laten
afleiden en alles wat je doet met 100% van je aandacht te
doen.
• Elke dag (of: elke week) een duurzaam voornemen waar je al
lang over nadenkt in de praktijk te brengen.
Ik hoop, dat hier voor u iets tussen zit. Spreek me gerust aan,
mocht dat niet zo zijn, ik heb nog tal van andere ideeën en
spreek hierover graag met u door. Maar wat u ook doet en
ook als u niets doet: Een zinvolle en gezegende 40-dagentijd
toegewenst!
ds. Axel Wicke

uto’s: we hebben er veel en gebruiken ze graag. Ze brengen
ons het voordeel van vrijheid
en grote mobiliteit. Maar de nadelen
zijn er ook: zoals het beslag dat ze leggen op de openbare ruimte en de aantasting van de luchtkwaliteit in onze
directe leefomgeving, schadelijk voor
onze gezondheid. De gemeente Den
Haag wil dan ook dat het autogebruik
in de stad vermindert. Maar hoe zien
we dat? Welke voor- en nadelen hebben de alternatieven (zoals OV en fietsen) in onze situatie?
Daar gaat het over in onze tafelgesprekken bij dit Praatmaal, waar een
eenvoudige vegetarische maaltijd bij
geserveerd wordt.
Om 17.30 – 19.30 uur in buurt-enkerkhuis Bethel, kosten €4. Graag opgeven bij Leo van Driel (leo.vandriel@
planet.nl) of Klaas Bruins (kbruins@
stekdenhaag.nl, 070-318 16 56).

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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Verhalencafé:
Ramp of zegen
Als onduidelijk is hoe iets uitpakt, kan daarmee een goed
verhaal beginnen.

H

eel vaak gebeuren dingen in
ons leven of nemen wij beslissingen waarbij onduidelijk is, hoe zij voor ons uitpakken. “Het
kan nog alle kanten op”, zeggen wij
dan. Soms verwachten wij een ramp
en wordt het toch een zegen, soms
gebeurt het net andersom en soms is
het resultaat iets dat wij helemaal niet
hebben verwacht. Om verhalen hierover uit ons verleden te vertellen, daar
hebben wij het Verhalencafé voor! Op
vrijdag 14 februari van 15 tot 17 uur in
Bethel.
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 The Mood
For Love

I

n BethelBuurtBios wordt op vrijdag 14 februari (Valentijnsdag)
om 20 uur in Bethel de film In The
Mood For Love (Hong Kong 2000,
98 minuten) vertoond.
Passend bij de dag kijken wij op
Valentijnsdag een op het eerste gezicht
behoorlijk banaal ogend liefdesverhaal. Dat op het tweede gezicht echter
dermate meesterlijk in scène is gezet
en werd gefilmd, dat In The Mood
For Love de meest bekroonde Aziatische film aller tijden werd.
Hong Kong 1962: Een man en een
vrouw komen naast elkaar te wonen.
Hun respectievelijke partners zijn niet
veel thuis: haar man moet vaak op zakenreis en zijn vrouw maakt als receptioniste regelmatig overuren. Daardoor brengen de twee steeds meer tijd
met elkaar door en doen tenslotte een
verrassende ontdekking…
Deur open om 19.30 uur, de film
begint om 20 uur.
ds. Axel Wicke

Verantwoordelijk en tòch blij leven!

V

erantwoordelijk leven en vreugde kunnen heel goed samen gaan. Als we
door te delen geluk tot stand brengen maakt ons dat blij! Verantwoordelijk leven is zelfs een vorm van vieren, stelt de rabbijn Jonathan Sacks in
zijn prachtige boek ‘Een gebroken wereld heel maken – verantwoordelijk leven in
tijden van crisis’: Een boek dat inspireert om diaconaal, liefdevol te leven. Samen
met diepgaande en inspirerende theologische inzichten en indrukwekkende voorbeeldverhalen weet Jonathan Sacks een hoop- en vreugdevol perspectief op ‘verantwoordelijk leven’ te geven. Ik deel er graag wat van. Op deze eerste avond leren
we de eerste vier bijbelverhalen uit Genesis kennen als verhalen van de geboorte
van verantwoordelijkheid, een verrassende uitleg. Uit de joodse kabbala (mystiek)
horen we het verhaal van de gebroken vaten, als inspirerende metafoor.
Startdatum: dinsdag 4 februari (andere data 3 maart, 7 april, 11 mei)
Tijd: 20 - 21.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Begeleiding /opgave: Klaas Bruins (kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56)

In gesprek met bijbelse vrouwen

I

n dit oecumenische aanbod op vier dinsdagmiddagen wordt telkens een bijbelse vrouw belicht. Wie is zij? Wat maakt haar zo bijzonder? Wat heeft zij
ons vandaag te zeggen? En welke vragen hebben wij voor haar? Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld halen vier bijbelse vrouwen voor het voetlicht:
Ester, Mirjam, Tabitha en Hanna. Elke keer proberen we als deelnemers ook een
brief aan hen te schrijven. Zo gaan we ‘in gesprek’. Deze oecumenische groep komt
de éne keer samen in de Bergkerk, de andere keer in ’t Praethuys bij de H. Familiekerk. De pastores zijn alle keren allebei aanwezig en zullen om en om de bijeenkomsten leiden. Ook wie niet alle middagen kan, is natuurlijk van harte welkom!

Data en locaties:
dinsdag 4 februari, in de Bergkerk (Ester, door pastor Duncan Wielzen)
dinsdag 18 februari, in ‘t Praethuys van de H. Familiekerk, Tweede Verlengde
Braamstraat – tegenover huisnr. 8 (Mirjam, ds. Martine Nijveld)
dinsdag 3 maart, Bergkerk (Tabitha, pastor Duncan Wielzen)
dinsdag 17 maart, ‘t Praethuys (Hanna, ds. Martine Nijveld)
Telkens van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Info en opgave bij mij, tel. 070-779 07 24, 06-16 73 37 42 of me.nijveld@ziggo.nl
ds. Martine Nijveld

Leeskring Kick Bras
Voor het leven: de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer (2018)

O

nder leiding van ds. Karl van Klaveren en ds. Axel Wicke begint er in
februari weer een leeskring! Nog altijd oefent de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) grote invloed uit op het denken en leven
van veel mensen. In de nood van zijn tijd profileerde de jonge Bonhoeffer zich als
een moedig denker die weigerde het Evangelie ondergeschikt te maken aan het
machtsdenken van het politieke regime. Hij heeft er met zijn leven voor moeten
boeten, maar zijn geschriften en de herinnering aan zijn markante persoonlijkheid hebben blijvende actualiteit. Kick Bras, theoloog en medewerker aan het
Titus Brandsma Instituut, schreef voor een breed publiek over Bonhoeffer als
een leermeester die je leert hoe de boodschap van de Bijbel een leidraad kan zijn
bij het leven in een seculiere maatschappij. Een goede inleiding met veel citaten
van Bonhoeffer, dikwijls hier voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Er is keuze uit een woensdagmiddagkring en een vrijdagavondkring. De
deelnemers lezen thuis steeds een gedeelte uit Kick Bras, Voor het leven: de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer (2018). De eerste data in februari en de te lezen pagina’s zijn: woensdag 5 februari om 15 uur in de Houtrustkerk en vrijdag
7 februari om 20 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel, u kunt vrijblijvend of voor de
woensdag of voor de vrijdag kiezen en daarvoor graag het hoofdstuk ‘De mondige mens en de lijdende God’ (p. 6-49) lezen.
Informatie en gespreksleiding: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11 04 19 92, en
ds. Axel Wicke, tel. 070-331 64 32.

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

De maand februari biedt voldoende aanleidingen om gezellig bij elkaar te komen! Waren wij katholiek, dan zou geen andere donderdagavond geschikter zijn
om op het leven te proosten dan 20 februari, in de week voordat de vastentijd begint, gaat men zich traditioneel carnavalesk te buiten… Uiteraard zullen wij het
wat rustiger aandoen, maar ook wij protestanten weten wat van gezelligheid en
samenkomsten in een informelere sfeer. Daar is de Vrome Freule voor! Het zijn
avonden die in een gezellige sfeer tijd en ruimte bieden om te kletsen, ‘de’ kerk,
een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren
kennen. Als je wilt, kan je een krantenartikel, een prent, een citaat uit een boek,
iets wat je heeft geraakt of bezighoudt meenemen.
Donderdag 20 februari, vanaf ca. 20 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558
ds. Axel Wicke
erik c. cox
06 19 538 402

[ dag en nacht ]

egardsuitvaart.nl
den haag

Rond de diensten

Erediensten februari 2020

Zondag 2 februari - Dienst met groen accent

Datum

Op zondag 2 februari vieren we als gemeente samen in de Bergkerk. Dit wordt
een gewone dienst met een groen accent. Het dubbelkwartet Discant verleent
haar medewerking. Aansluitend aan deze dienst is er een gemeentevergadering!
Zie info elders.

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

02 februari
4e na Epifanie

Ds. Martine Nijveld
Groene dienst

Gemeenschappelijke dienst
in de Bergkerk om 10.00 uur

09 februari
Septuagesima

Ds. Olivier Elseman

Ds. Axel Wicke
Cantate: Buxtehude

16 februari;
Sexagesima

Ds. Axel Wicke;
Heilig Avondmaal; m.m.v. cantorij

Ds. Rob van Essen
Schrift & Tafel

23 februari;
Quinquagesima

Ds. Mary An Bezemer, Wassenaar.

Mw. Sity Smedinga

26 februari
Aswoendag

Dr. Duncan Wielzen en
ds. Martine Nijveld:
Heilige Familiekerk om 19.00 uur

Geen dienst

01 maart; 1e 40-dagentijd
Invocabit

Gemeenschappelijke dienst
Ds. Martine Nijveld
in de Maranathakerk om 10.30 uur Schrift & Tafel; m.m.v. cantorij

Zondag 9 februari - Cantatedienst
Op zondag Septuagesima, 70 dagen voor Pasen, krijgen wij weer de mogelijkheid om tijdens de dienst in de Maranathakerk door het ensemble Musica Poetica verwend te worden en samen over een prachtige Bach-cantate na te denken.
Op deze zondag zullen zij “Ich hab in Gottes Herz und Sinn (BWV 92)” ten
gehore brengen. Dat is een van de omvangrijkere cantaten van Johan Sebastian Bach die hij voor deze zondag heeft gecomponeerd. Hij berust op een koraal
van Paul Gehrhard diens melodie ook nog in ons Liedboek staat en gaat over de
steun die het vertrouwen in God in moeilijke levensomstandigheden geeft. Van
harte welkom!

Verder denken over ‘Groen geloven’
Wie na deze dienst zich verder wil bezinnen op ‘groen geloven’ is van harte welkom bij de twee gespreksavonden over het boek ‘Groene Theologie’ (theologisch
boek van het jaar 2019). In dit boek stelt auteur Trees van Montfoort de vraag
wat theologie te zeggen heeft over ecologie en duurzaamheid. Naar haar idee kan
de kerk een eigen geluid laten horen, dat wezenlijk aan de discussie bijdraagt. Ik
(MN) las haar boek, word erdoor geraakt en in beweging gezet, en wil graag iets
van haar gedachten en van mijn leeservaring met u delen. Deelnemers hoeven
het genoemde boek niet te lezen ter voorbereiding (al mag het natuurlijk wel. In
dat geval graag zelf aanschaffen!).
Wanneer en waar: donderdag 12 maart en donderdag 2 april, om 20.00 uur,
in de Bergkerk. Op een eerdere flyer hebben de dinsdagen 10 maart en 31 maart
gestaan als data. Deze zijn echter vervangen door de hier genoemde donderdagen!
Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24, 06-16 733 742
NB: Op dinsdag 26 mei komt Trees van Montfoort zelf naar Den HaagWest (in buurt-en-kerkhuis Bethel, 14.30 uur; voor deze middag vragen we om
een bijdrage in de kosten à €7,50).

Leesrooster: Exodus
Op het leesrooster dat wij in onze kerken gebruiken wordt ons vanaf 9 februari
tot en met Pinksteren aangereikt om te lezen uit het bijbelboek Exodus, boek
over bevrijding en over leven in vrijheid. Dat past goed bij het gedenken en vieren
van 75 jaar bevrijding dit jaar. Tussen Pasen en Pinksteren houden we een themamaand rond het thema Vrijheid. Met als motto: ‘Vrijheid, blijheid?/!’

Woensdag 26 februari - Oecumenische dienst in H. Familiekerk
Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Een dag vanuit de katholieke traditie die steeds vaker oecumenisch wordt gevierd: begin van de vastentijd, van de
veertigdagentijd, tijd van bezinning, tijd van inkeer – op weg naar Pasen. Tijdens
de Aswoensdagviering tekenen de voorgangers een askruisje op het voorhoofd
van de aanwezigen. Zo worden we herinnerd aan onze broosheid en vergankelijkheid én opgeroepen worden om óm te keren en een nieuw begin te maken.
Wat wil je loslaten? Wat is van waarde? Waar wil je je voor inzetten?
In de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29) is een oecumenische dienst, die
om 19 uur begint. Pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld gaan voor.

Zondag 1 maart - Op weg naar Pasen:
eerste zondag in de Veertigdagentijd
Op zondag 1 maart vieren we samen in de Maranathakerk: een dienst van
Schrift en Tafel, samen met de cantorij onder leiding van Christi van der Hauw.
Voor deze zondag worden natuurlijk ook Maranathazanglustigen van harte uitgenodigd om de Bergkerkcantorij te versterken, zodat er weer een gezamenlijk
koor kan staan. We lezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 3, over heilige grond
en over God die zich kennen laat en we horen hoe ook Mozes ‘hier ben ik’ zegt
en schoorvoetend bereid is om op weg te gaan.

Op weg naar Pasen: paaswakegelegenheidskoor
Net als twee jaar geleden willen we voor de Paaswake (zondag 12 april, 6 uur in
de vroege morgen) een paaswakegelegenheidskoor vormen. Jorina van Bergen en
Bert van Stam hebben hierbij de muzikale leiding. Iedereen die van zingen houdt
is van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit koor.
Meer informatie en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl. Oefendata: zaterdagen
28 maart, 4 april en 11 april. Telkens om 13 uur in de Maranathakerk.
ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

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

Oecumenisch leesrooster februari 2020
		
02 februari Oecumenisch
09 februari Oecumenisch
Alternatief:
16 februari Oecumenisch
Alternatief:
23 februari Oecumenisch
Alternatief:

Oude Testament
Sefanja 2:3; 3:9-13
Jesaja 43:9-12
Exodus 1
Deuteronomium 30:15-20
Exodus 2:1-10
Exodus 22:20-26
Exodus 2:11-25

Epistellezingen
Evangelielezingen
1 Korintiërs 1:18-31 Matteüs 5:1-12
1 Korintiërs 2:1-5
Matteüs 5:13-16
1 Korintiërs 2:6-11

Matteüs 5:17-26

1 Korintiërs 3:16-23 Matteüs 5:33-48

Wij gedenken
Janny Fraterman (6 juli 1959 – 24 december 2019)
Veel te vroeg overleed Janny Fraterman op de dag voor kerst na een moedige
strijd tegen een slopende ziekte. En wat laat zij veel pijn en gemis bij haar dierbaren, haar man en drie kinderen voorop, achter. Maar nog meer dan pijn en gemis
voelde ik dankbaarheid bij het rouwgesprek in haar huis en bij haar uitvaart in
een Bergkerk die ik nog nooit zo propvol had meegemaakt. Het was duidelijk
dat Janny in haar leven, door wie zij was en door wat zij heeft gedaan, oneindig
veel zaden van liefde had uitgestrooid. Die geest van liefde, alles wat uit die zaden kiemt en groeit, of ook te wel: de geest van Janny, hing er nog steeds en zal
nog lang doorwerken. Wij zullen haar nabestaanden met onze gebeden en onze
steun blijven omringen.
ds. Axel Wicke

Henny van Driesten (29 december 1930 – 28 december 2019)
Op zaterdag 4 januari vond in Buurt-en-kerkhuis Bethel rond de uitvaart van
Henny van Driesten haast een kleine ‘Bethel-reünie’ plaats, waar van af te lezen
was, hoe lang Henny een centraal en geliefd persoon in de oude gemeenschap
rond de Bethelkapel was. Tientallen jaren was zij er actief, net als haar man Watze die zij al veel te lang had moeten missen. Nabestaanden beschreven haar als
‘heel lief, klein mevrouwtje’ en als ‘prototype van een nuchtere Friezin’ met een
gouden hart, en vooral dat laatste kan ik van tientallen bezoeken bevestigen. De
laatste jaren leefde zij in het Dreeshuis, waar haar gezondheid op het laatst wat
broos werd. Ze was net hersteld van haar laatste ziekte, had nog kerst samen met
haar dochter gevierd en was op haar laatste dag met een vriendin nog naar het
park, een terrasje en naar de kapper geweest. Op 28 december overleed zij daarom haast onverwacht, keurig geknipt en wetend waar zij naartoe op weg was.
Wij zullen voor haar dochter Tineke, haar zoon Paul, haar schoonkinderen Peter en Kim, haar kleinkinderen en achterkleinzoon bidden.
ds. Axel Wicke

Samen gedichten lezen

O

p donderdag 27 februari bent u weer welkom in Bethel om samen gedichten te lezen. Poëzie kan woorden geven aan vreugde en verdriet,
aan verlangen en zorgen, aan onze kleine en grote vragen. Het is mooi
om gedichten te lezen in een groep, omdat je dan kunt horen wat anderen erin
horen – en verrast kunt worden. Zo nodigt samen gedichten lezen ook altijd uit
tot gesprek – over leven, de manier waarop je in het leven staat, over geloven, je
weg zoeken...
Ik zorg elke avond voor de gedichten. We lezen poëzie van diverse auteurs,
soms makkelijk, soms moeilijker. Maar altijd geldt: jij/u hoeft geen verstand van
poëzie te hebben om aan te sluiten.
Locatie en tijd: in de huiskamer van buurt-en-kerkhuis Bethel tussen 20 –
21.30 uur
Opgeven (graag!) bij en begeleiding door ondergetekende
(me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24, 06-16 733 742)
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee
NB: Nóg leuker is het om vóór het gedichten lezen aan te sluiten bij de maaltijd in Bethel. Er kan vegetarisch gegeten worden van 18 - 19.30 uur, voor 5 euro.
Hiervoor apart opgeven: bij maaltijden@betheldenhaag.nl of 070-318 16 56.
ds. Martine Nijveld

Journey around
the world

Z

ondag 16 februari kunt u in de
BethelMuziekMatinee luisteren naar een auditief reisverslag: muziek die uw verbeelding
zal prikkelen. Marrit van der Weij
(componist en pianist) weet met haar
muziek allerlei sferen uit te drukken.
Sommige stukken speelt zij alleen,
andere samen met Irma kort, hoboïst
bij het Nederlands Blazersensemble.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor
koffie/thee, 15 uur begint het concert.
Na afloop is er ontmoeting onder het
genot van drankje en een hapje en dat
alles voor een vrijwillige bijdrage. U
moet zijn in buurt-en-kerkhuis Bethel.
Klaas Bruins

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.

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

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

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)
318 16 56
Twitter: @BethelDenHaag
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

8 –– Wijkkrant
4
Wijkkrant Den
Den Haag
Haag West
West

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

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
Bethel
zie betheldenhaag.nl
Meditatief
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
avondgebed
ma14-16
19.30-20.15
u
Buurtkofﬁ
e
di
u, do 9.30-11.30
u
Rouwverwerkings- di
3e14-16
of 4eu,
wodovan
de maand,
10.30-12.30 u
Computerhelpdesk
10-12
u
groep ouderen di 10-12.00 u
Creaclub
TeenTime
1e en
3e vrijdag
van de maand, 20-22 u
Kinderclub
vrij
19-20
u
Verhalencafé
2e
vrij
van
de
maand,
15-17
u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken,
17.00-19.00
u
Vrome Freule
iedere 3e
2e do
vande
demaand,
maand,19.30-20.30
v.a. 20 u u
Juridisch
spreekuur iedere
di van
Vrouwencafé
laatste
of4e
voorlaatste
van delaatste
maand,vr,15-17
Maaltijden
di,
2e en
do van dezamaand,
18 u u

Vaste activiteiten

Med.
avondgebed
ma 19.30-20.15 u
Maranathakerk
zie www.maranathakerkdenhaag.nl
TeenTime
1e
vrijdag
van de20maand,
20-22 u
Amnesty
4e en
ma3e
van
de maand,
u
Verhalencafé
2e
vanude
maand,
15-17 u
Buurtkoffie,
wovrij
10-12
(niet
in september)
Vrome
iedere
2e de
do maand,
van de maand,
KlassiekFreule
concert
3e zo van
17-18 u v.a. 20 u
‘Het gesprek’
Bergkerk
Locatieberaad
Maaltijd
Fair
Trade stand
Oefenen Cantorij
PIGL

3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
2e ma van de maand, 20 u
2e wo van
de maand,
(niet
in september)
iedere
laatste
zondag 18
vanu de
maand,
11-11.30 u
Reserveren:
(070) 355 73 56.
iedere
woensdagavond,
19-20 uur
di 11 in
u, vakanties)
Protestants Indisch Geestelijk Leven
(niet

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty
4e ma van de maand, 20 u
Buurtkofﬁe
elke wo 10-12 u, op de 1e wo
met levende muziek
Klassiek concert
3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’
3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
Locatieberaad
2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
Reserveren: (070) 352 14 78
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Vakantie
Klatteweg 7

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
Van dinsdag
11 februari
t/m
maandag
ik een week voorjaarsva2597 KA
Den
Haag 171februari heb
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
Vastlegging persoonlijke
wensen als
in ons
vertrouwelijke
Telefoon
06-53Axel
36Loosduinen
04
29 aanspreekbaar
Oude
Haagweg
28
kantie.”WALDECK”
Indien nodig
is collega
Wicke
vervanger.
met vereiste middelen en zorg
ds.THUIS-opbaring
Martine Nijveld
ORGA
RT

I
ISAT E - N
N

Tel. (070)Nijveld
779 07 24
Martine
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
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
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Penningmeester Jeugdwerk
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Jeugdwerk
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Vacant

Vaste activiteiten

- UITVAA

Predikanten
Axel
Wicke
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Axel Wicke Segbroeklaan,
Kennedylaan,
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Dinsdag enspreekuur:
zaterdag vrij
Telefonisch
ma, wo, do
axel@bethelkapel.nl
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Twitter:
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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
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Leonore Brons
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bergkerk@xs4all.nl
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Tel. 070-365 11 66
Coördinator locatieteam
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Edwine Muller-Buschman
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Warner
Fokkens
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2e Sweelinckstraat
Tel.
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Taizé-viering,
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PraatMaal
Mobiliteit, Bethel
BethelMuziekMatinee,
Irma Kort en
Marrit van De
derspiritualiteit
Weij
Leeskring
van Bonhoeffer, Bethel
Met de krant en Bijbel opBethel
tafel, Bergkerk
Vrijwilligersbijeenkomst,
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Do
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Wo 26
20 u Lezing De wereld volgens Linda Polman,
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Maranathakerk
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
Do
27
20 u Samen
gedichten
Creaclub
ouderen
di 10-12.00
u lezen, Bethel

archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

Tijdens de voorjaarsvakantie
piep ik van 22 februari t/m 1 maart
er even voor een
telefoon
Kantoor en bespreekruimte
Henri
de227Jong
070 - 3451676
Groot Hertoginnelaan
- Den HaagTuinen
week tussenuit.
Martine Nijveld
is mijn vervangster.
Ontwerp Aanleg Onderhoud
ds. Axel Wicke
I

Wijkgemeente Den Haag West

Bergkerk

19.30
14 u
17 u
11.30
18 u
14.30
20 u
15 u
14
11.30 u
17.30
15 u
20 u
10.30
16 u
14 u
15
118 u
19 u
17
17 u
15
10.30
19.30 u
15 u
20 u
14.30 u
14.30 u
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Wijk info
Wijk info

Op kerstavond, 24 december, in de
Maranathakerk, speelden kinderen
mee in het kerstspel in de dienst. Het
kerstverhaal werd verteld door Chris
en tegelijkertijd uitgebeeld door de
kinderen. Dat werd afgewisseld met
het zingen van mooie liedjes .
Nelleke van Kooij

Ma11
Za
Wo210
Zo
Wo4 10
Di
Do411
Di
Vr 125
Wo
Zo 14
Do
6
Zo 14
Vr 7
Wo817
Za
Vr 19
Zo
9
Za
20
Wo 12
Za 20
Wo
12
Zo14
21
Vr
Wo1424
Vr
Za 27
Zo
16
Wo 31
Di 18
Wo 19

www.joostfvanvliet.nl
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E
O

lk jaar reikt de gemeente Den Haag
een gouden, zilveren en bronzen
bordje uit als waardering voor excellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
plekken. p zaterdag 14 december
Eind 2017
was viel
er Buurt-en-kerkhuis
een gezamenlijkeBethel
in de prijzen.
Wij
zijn
met profeskinder- en vergeleken
tiener-kerstmidsionele
bedrijven
als
Apettito
en
Van Harte
dag-avond. Met een kerst-knutselen
zorginstellingen
als
Florence.
Maar die
markt, waarbij de kinderen en tieners
moesten
het
stellen
met
brons
of
zilver en
verschillende knutselactiviteiten konwij
ontvingen
goud!
den kiezen, maar ook meerdere dingen
En waar zijn wij dan
zo goedmaken.
in? Wat zijn
mochten
dan de criteria die ertoe
hebben
bijgedragen
Zo werden
er ontworpen. Daarna werd er gezamendat wij deze waardering
hebben
kerst k a a r gekregen?
ten lijk gegeten waarbij ook veel te kiezen
Het zijn de volgende gemaakt,
aspecten die
genoemd
was, want het was een buffet met veel
kerstwerden: verse producten,
op
locatie
lekkere gerechtjes. De kinderen gingen
klokjes versierd,bereid,
variatie van gezondemmaaltijden
ens goed
even na zevenen naar huis en de tieners
i n i mut sje
gastheer/-vrouwschapgemaakt
waar aandacht
is
de rest van de avond nog gezellig
van bleven
voor de gasten.
wol en mooie met elkaar een spel doen.
We zijn trots op deze
waardering en hokerstkransen
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klaas Bruins

Agenda februari
januari 2020

ERLAND
ED

Gouden
Kerst
met de jeugd op twee momenten
bordje
voor Bethel

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

Iets te vieren?

Het kan in
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Vraag naar de mogelijkheden
mail Nelleke van Kooij:
bethelbeheer@gmail.com

Adverteren in Wijkkrant Den Haag-West?
• Bereik ca. 2000 huishoudens;
• 10 keer per jaar;
• Verschillende advertentieformaten mogelijk.
Vraag naar de aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl Telefoon (070) 345 61 53

Adverteren?

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

Afbeelding: St IBS.jpg

Den Haag, Stad van Compassie?

World Interfaith Harmony
Week
Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar! Doe mee in de World Interfaith Harmony Week

I

n de eerste week van februari 2020 draagt het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) bij aan de vormgeving van de World Interfaith Harmony Week
(WIHW). Vanuit het koningshuis van Jordanië is deze week in 2010 binnengebracht bij de Verenigde Naties. Het IBS doet dat al voor de vijfde keer.
De WIHW vindt plaats in de eerste week van februari. Vorig jaar is in deze
week een intentieverklaring getekend door 20 Haagse organisaties om samen te
werken aan een zgn. veiligheidspact. In de besprekingen kwam naar voren, dat
het wellicht beter zou zijn om te gaan voor het Handvest voor Compassie (www.
handvestvoorcompassie.nl). Wellicht kan Den Haag een stad voor Compassie
worden, zoals Rotterdam en Leiden. Dat wil het IBS in deze WIHW helder
krijgen.
Ook blijkt er een grote behoefte te bestaan om jonge mensen in gesprek te
brengen met ouderen en omgekeerd. In de voorbereidingen naar de WIHW
vinden veel gesprekken tussen ‘jong en oud’ plaats. De gesprekken worden opgenomen en verwerkt in een videofilm. Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens
een avond met sprekers die bijdrage zorgn voor verdiepping van de gesprekken.
Bewoners uit het stadsdeel Segbroek en maar ook uit andere stadsdelen zijn uitgenodigd mee te doen in de activiteiten.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. Zaterdag 1 februari. Vanuit theater De Nieuwe Regentes (Weimarstraat)
vindt een wandeling plaats langs een viertal gebedshuizen. Na afloop is er
soep, waarbij er aandacht is voor de World Interfaith Harmony Week en het
theaterprogramma InSpiRituals. Aanvang: 14 uur
2. Maandag 3 februari. Introductie van de World Interfaith Harmony Week,
met speciale aandacht voor het Handvest van Compassie. Inleiding, nieuwe
afspraken, actie!
Plaats: In de pastorie van de H. Familiekerk, Kamperfoeliestraat 297
Aanvang: 16 uur
3. Dinsdag 4 februari. Themabijeenkomst over de ontmoeting van ‘jong en
oud(er)’. Met film, inleiders en gesprek.
Plaats: St. Agneskerk, Beeklaan 188 .Aanvang: 19.30 uur
4. Woensdag 5 februari. Jongeren en ouderen bereiden samen een maaltijd voor
gasten uit de wijk. Speciaal de statushouders worden uitgenodigd. Informele
gesprekken, naar aanleiding van korte presentatie over de Week.
Plaats: Wijk- en Dienstencenrum Copernicus, Daguerrestraat 16.
Aanvang: 16 uur
5. Vrijdag 7 februari 2018. Creatieve afsluiting, w.o. ‘interreligieus bingo’, van de
Week, met geïnterviewden, familieleden en belangstellenden.
Plaats: Wijk- en Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16
Aanvang: 16 uur
Informatie: Bart ten Broek (bart.tenbroek@online.nl, 070-362 40 09 of 06-19
59 95 53)
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