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

Groene kindernevendienst

O

ok de kinderen van de kindernevendienst hebben geholpen om de dienst van 2
februari een groen accent te geven!
Dominee Martine liet de kinderen een
prentenboekje zien van Francesca Pirrone, Graag gedaan. Dat boekje vertelt
dat “je niet veel nodig hebt om aardig
te zijn en goed te doen”. Een glimlach,
een snufje vrijgevigheid en een dosis liefde voor de natuur zijn genoeg.
Daarna zijn ze naar buiten gegaan,
ondanks het gespetter. Gewapend
met afvalgrijpers en handschoenen
aan hebben ze zwerfvuil opgeruimd
in de omgeving van de Bergkerk. Vijf

krokussen en andere bloembolletjes,
er was een heleboel moois te vinden.
Dat kunnen we samen beschermen
en van genieten, als we ons afval gewoon in de bak gooien en af en toe wat
zwerfvuil oppakken!
Marieke en Annelies

emmers hadden ze bij zich, waarin ze
het afval direct sorteerden. Zo kon
het daarna makkelijk in de afvalbak!
Ook hebben ze foto’s gemaakt met de
‘kiddyzoom’; daarmee legden ze niet
alleen het afval vast, maar vooral wat
er voor moois er te zien is als het afval
weg is! Dovenetels, sneeuwklokjes,

Uit de kerkenraad
Terugblik op het gemeenteberaad over het voorgenomen besluit ‘Een
viering – twee gebouwen’.

D

e kerkenraad blikt tevreden terug op het gemeenteberaad van zondag
2 februari in de Bergkerk. Graag willen wij onze dank uitspreken voor
alle betrokkenheid, het naar elkaar luisteren en de geuite bezorgdheid
van alle deelnemers. We waarderen het zeer, dat zo velen in alle openheid met
ons wilden meedenken en dat ons zoveel wijsheid werd meegegeven voor de weg
die voor ons ligt.
Terwijl dit geschreven wordt, is de periode van terugkoppelingen vanuit de
gemeente nog gaande. Inhoudelijk zullen wij in de volgende Wijkkrant, van de
maand april, over de reactie van de Kerkenraad op het gemeenteberaad en over
de volgende stappen berichten.
Namens de Kerkenraad, ds. Axel Wicke

Aankondiging
themamaand

H

er en der zong het al rond, in plaats van een jaarthema hebben wij voorgangers samen met onze collega Klaas Bruins besloten om tussen Pasen en Pinksteren een themamaand (technisch gezien zelfs 50 dagen!)
te organiseren. In verband met het 75ste bevrijdingsjubileum dat in mei wordt
gevierd, vonden wij het thema ‘Vrijheid, blijheid?/!’ passend. Wat er allemaal zal
gebeuren, dat zijn wij op dit moment druk aan het plannen en organiseren. U
krijgt met de volgende Wijkkrant, van de maand april, een uitvoerig overzicht
van wat er allemaal op het programma zal staan.

Vraag aan u
Maar voorafgaand hebben wij ook een vraag aan u! Om ons alvast een beetje
inhoudelijk te kunnen oriënteren en om het denkproces her en der alvast aan te
zwengelen. Onze vraag aan u luidt:
Wat is ‘vrijheid’ voor u? Uw antwoord hierop (maximaal 150 woorden) kunt
u aan ondertekende mailen, het adres is axel.wicke@betheldenhaag.nl. Een
bloemlezing van de ingestuurde reacties zullen wij in de volgende Wijkkrant
afdrukken. Als u uw naam liever niet in de Wijkkrant ziet staan, geef dat dan
graag even aan.
Wij zijn zeer nieuwsgierig naar en verheugen ons op uw gedachten! Mede
namens mijn collega’s Martine Nijveld en Klaas Bruins,
ds. Axel Wicke

Groen geloven

O

p zondag 2 februari vierden we een kerkdienst met
een groen accent. In vervolg
daarop organiseer ik in maart twee
gespreksavonden over groen geloven.
Bij deze avonden neem ik u mee op
reis door het boek ‘Groene Theologie’
(theologisch boek van het jaar 2019)
van Trees van Montfoort, waarin de
vraag gesteld wordt wat theologie te
zeggen heeft over duurzaamheid. De
auteur leest de Bijbel met een groene,
frisse blik en staat stil bij enkele eco-feministische theologes.
Ik las haar boek, word erdoor geraakt en in beweging gezet en wil
graag iets van haar gedachten en van
mijn leeservaring met u delen. Natuurlijk gaan we ook met elkaar in
gesprek. 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 of 06-16 73 37 42.
NB: Op dinsdag 26 mei komt
Trees van Montfoort zelf naar Den
Haag-West (in Bethel, 14.30 uur; voor
deze middag vragen we om een bijdrage in de kosten à € 7,50).
ds. Martine Nijveld

Vrijwilligers bijeen in buurt-en-kerkhuis Bethel

O

ok dit jaar toonde de kerkenraad haar waardering aan de vrijwilligers,
die zich regelmatig inzetten voor al het werk dat in onze gemeente te
doen is. Dit jaar geen spelletjes maar onder het genot van een hapje en
een drankje elkaar ontmoeten en in gesprek raken. Een gezellig samenzijn, met
veel aanwezigen, dat werd opgeluisterd met een lied door ds. Martine Nijveld en
ds. Axel Wicke. Een lied waarin de veelzijdigheid van het vrijwilligerswerk in
onze wijkgemeente mooi tot uiting kwam. De laatste zin daaruit wil ik u niet
onthouden: “En mocht het soms ook zwaar zijn, al dat vrijwilligerswerk, weet
dan: u wordt gedragen en samen staan we sterk.” Organiserend Comité, bedankt!

Keuzes, keuzes, keuzes

N

a afloop van de gezamenlijke
dienst met een groen accent
op zondag 2 februari, vond
in de Bergkerk een gemeenteberaad
plaats. In deze vergadering werd het
voornemen van de kerkenraad, over
het per 1 januari 2021 iedere zondagochtend 1 eredienst houden, beurtelings in de Maranathakerk en de Bergkerk,
aan de gemeenteleden voorgelegd. Dit als één van de oplossingen om de problematiek waar onze wijkgemeente mee kampt het hoofd te bieden. Samen met de
andere plannen en voornemens zouden we zo tot 2030 verder kunnen.
In dit proces zijn zoveel keuzes te maken. Welke keuze je ook maakt, er is altijd wel iets op aan te merken. De voorgestelde keuze brengt ook weer de nodige
voor- en nadelen met zich mee. Op detailniveau zullen er ook weer prettige en
minder prettige keuzes gemaakt moeten worden.
Na opening van de gemeentevergadering door Jandirk Pronk werd door Erika van Gemerden heel duidelijk uitgelegd waar het om ging. De problemen in de
categorieën financieel, gebouwen en voorgangers en vervolgens de drie plannen
en voornemens van de kerkenraad om met deze problematiek om te gaan. U
kunt ze nalezen in de vorige Wijkkrant.
Daarna was de beurt aan Joost Smits om de financiële toekomst van onze wijkgemeente toe te lichten. Een financiële situatie met de nodige zorgen en leuke verrassingen.
Na deze toelichting en een moment van koffiedrinken, werd de gemeente in
meerdere groepen verdeeld. Om de groepen zo gemêleerd mogelijk te maken,
waren de liturgieën vooraf van een groepsnummer voorzien. Dit keer was geen
groepskeuze mogelijk dus.
In de verschillende groepen werd met behulp van een drietal vragen de verschillende meningen van gemeenteleden over dit voorgenomen besluit gepeild.
Er werden suggesties gedaan voor mogelijke andere keuzes, oplossingen genoemd voor praktische gevolgen en zorgen geuit. Sommigen vonden het voorgenomen besluit een goede keuze, anderen vonden het maar een polderoplossing.
Elke mening, zorg en suggestie werd nauwkeurig door een kerkenraadslid genoteerd. Na afloop vatten Lisette en Willem-Jan, die de discussies in de verschillende groepen hadden geobserveerd, samen wat zij gehoord hadden. Erika gaf
tot slot aan hoe er met het geventileerde en opgeschrevene zal worden omgegaan.
Zoveel mensen zoveel meningen. Nu is het aan de kerkenraad om hier chocola
van te maken en een uiteindelijke keuze te maken. Een hele uitdaging lijkt me zo.
Marinus van Kooij

Gift aan Stichting Babylon

D

e uiteindelijke opbrengst van de bazaar 2019 is nog hoger dan we u
eerder berichtten, de hoogste die we ooit hadden. Met de nagekomen
inkomsten uit verkoop in de weken na de bazaar kwamen we uit op
€13.592 (7,50 hoger dan het record van 2011)!
Zoals gebruikelijk is het grootste deel bestemd voor onze eigen gemeente, maar €1000 gaat naar een goed doel. We kiezen voor een kleinschalig doel
in de regio, waarvoor dit bedrag echt ‘een verschil maakt’. Dit jaar was dat de
nieuw opgerichte Stichting Babylon (www.st-babylon.nl). Een grappig gekozen
naam: de eeuwenoude stad Babylon ligt in Irak en het kantoortje van de stichting is gevestigd in het kantorencentrum Babylon boven het Centraal Station!
De medewerkers zamelen kleding in voor mensen in Irak; van de verkoop van
niet-meer-bruikbare kleding financieren ze het transport. Voor Irakese en andere Arabisch-sprekende vluchtelingen organiseren ze in Den Haag taallessen
en theorielessen voor het rijbewijs (veel mensen kunnen wel autorijden, maar de
Nederlandse theorie-examens zijn een struikelblok, terwijl een rijbewijs voor allerlei banen nodig is). Hun doel is om mensen zo snel mogelijk aan een baan te
helpen en te laten inburgeren. Jan Goossensen en ondergetekende hebben het
bedrag een dezer dagen officieel aangeboden aan de voorzitter Hamid Abbas in
aanwezigheid van de beide andere bestuursleden. Ze vertelden over hun werk en
als dank kregen we een mooie bos bloemen.
Carolien Gijsbers, coördinator bazaar
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Verantwoordelijkheid:
een gave en opgave
In onze samenleving zijn we enorm bezig met het vervullen van
onze veelal aangekweekte behoeftes. Onze behoeftes zijn ons
heilig. Zelfs het geloof kan eenzijdig iets worden van vervulling
van onze behoeften aan geborgenheid, troost, houvast, spiritualiteit. In zo’n geloof dienen we niet God, maar vooral onszelf.
Onze vrijheid gaat voor een groot deel op in het consumeren en
versmalt zich zo tot ‘keuzevrijheid’ uit het enorme aanbod. Zoveel aandacht als er is voor onze behoeftes, zo weinig aandacht
is er voor verantwoordelijkheid.
De Bijbel is een boek dat ons juist wil leren in vrijheid verantwoordelijkheid te zijn: niet alleen voor jezelf, maar ook de mensen en de wereld om je heen. Dat laat het boek ‘Een gebroken
wereld heel maken – verantwoordelijk leven in tijden van crisis’ van Jonathan Sacks, dat ik met een klein groepje bespreek,
prachtig zien.
Als we onze verantwoordelijkheid ontlopen of ontkennen,
leveren we in aan menselijkheid en vrijheid. Adam en Eva, die
hun persoonlijke verantwoordelijkheid ontkennen, kunnen niet
meer leven in een land van jeugd en onschuld. Kaïn ontkent zijn
morele verantwoordelijkheid en doet wat hij wil (doden) en is
daarmee veroordeeld tot een zwervend bestaan. Noach, die
geen moeite doet om de wereld te redden, maar alleen zichzelf
en de zijnen, wordt na de zondvloed een dronkaard, een voorwerp van schaamte voor zijn kinderen. De Toren van Babel laat
de gevolgen zien als mensen denken alleen aan zichzelf verantwoording schuldig te zijn en niet aan een gezag buiten henzelf:
dat leidt tot verwarring en verstrooiing.
Tegenover deze verhalen waarin de mens tekortschiet in het
dragen van verantwoordelijkheid staat het verhaal van Abraham, die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid op zich neemt
als hij zich losmaakt uit zijn land (heersende cultuur), geboorteplaats (genen) en het huis van zijn vader (opvoeding). Dat is vrijheid, die hij gebruikt om verantwoordelijkheid te dragen voor
anderen. Hij redt de zoon van zijn broer, Lot, en neemt het bij
God op voor de inwoners van Sodom. Heel Exodus gaat over
een volk met een slavenbestaan achter de rug, dat de weg van
vrijheid en verantwoordelijkheid moet leren kennen.
Verantwoordelijkheid: het maakt ons tot mens en we hebben
het te dragen, als we voluit mens willen zijn. Het is een gave om
te vieren en een opgave om te doen. Heschel schrijft: “We hebben een onbeperkte verantwoordelijkheid, maar een beperkte
wijsheid en begrensde macht.”
God vraagt inderdaad veel van ons, maar weet heel goed
wat we aankunnen, is vergevingsgezind wat betreft ons tekortschieten èn: we hoeven het niet alleen te doen. God wil met ons
optrekken, als een licht op ons pad, met geest en wijsheid, met
inspirerende verhalen en voorbeelden. We kunnen treden in
de voetsporen van Jezus. Samen verantwoordelijkheid dragen:
dan wordt het veel lichter en mooier om te doen.
Als we meer mensen willen zijn, zullen we minder bezig moeten zijn met onze aangekweekte behoeften en meer met onze
gave en opgave van gedeelde verantwoordelijkheid. Dat de
veertigdagentijd ons daarbij mag inspireren.
Klaas Bruins

In gesprek met
bijbelse vrouwen

Een oecumenisch aanbod op vier middagen

P

astor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld halen vier bijbelse vrouwen
voor het voetlicht: Ester, Mirjam, Tabitha en Hanna. Wie zijn zij, wat
hebben ze ons te zeggen en wat zouden wij tegen hen willen zeggen? Elke
keer proberen we als deelnemers ook een brief aan hen te schrijven. Zo gaan we
‘in gesprek’. In februari waren al twee middagen. We gaan verder in de maand
maart:
dinsdag 3 maart, in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A (Tabitha, door pastor Duncan Wielzen)
dinsdag 17 maart, in ‘t Praethuys van de H. Familiekerk, Tweede Verlengde
Braamstraat – tegenover huisnr. 8 (Hanna, door ds. Martine Nijveld)
Telkens van 14.30 tot 16.30 uur. Ook wie de eerdere middagen niet kon, is
van harte welkom.
Info en opgave bij: mij, tel. 070-779 07 24 of 06-16 73 3742,
me.nijveld@ziggo.nl
ds. Martine Nijveld
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Jan Goossensen en
Stichting Steunfonds Maranathakerk

O

p zondagmorgen 26 januari nam Jan Goossensen, na
drie termijnen van vier jaar,
afscheid als ouderling. Ds. Axel Wicke
plaatste dit aftreden in de relatie roeping en afscheid. De schriftlezing uit
Jesaja 49 refereerde aan de roeping
van Gods dienaren “al in de moederschoot” en werd gevolgd door de lezing uit Mattheus 4 waarbij een viertal vissers aan het Meer van Galilea,
Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes
werden geroepen ‘vissers van mensen’
te worden. Axel bedankte Jan voor
diens vele werk voor de Maranathakerk waar hij jarenlang voorzitter was
van de kerkenraad en na de vorming
van Wijkkerk Den Haag-West voorzitter van het locatieteam. Daarnaast
vele andere inspanningen waaronder
het verkrijgen van de monumentenstatus van de Maranathakerk en zijn
verdiensten, als oud journalist, voor de
pr van de kerk.
Tijdens de koffie kon ondergetekende,
als mede bestuurslid van de Stichting
Steunfonds Maranathakerk, Jan danken voor diens simultaan centrale rol,
vanaf het begin in 2008, bij de activiteiten van het Steunfonds. Tijdens dit
inmiddels ruim tienjarige voorzitter-

Vastenmaaltijden

I

n de maand maart zijn er twee vastenmaaltijden. Een vastenmaaltijd
is een eenvoudige, sobere, vegetarische maaltijd, passend bij de tijd vóór
Pasen als tijd van bezinning op onze
manier van leven. We eten samen, ontmoeten elkaar, gaan in gesprek. Iedereen is daarbij van harte welkom!
De eerste maaltijd is in de Bergkerk op dinsdag 10 maart. Opgave
(uiterlijk 8 maart) bij Margriet den
Heijer, www.margrietdh@hotmail.
com of 070-360 67 07.
De tweede maaltijd is in de Maranathakerk op woensdag 25 maart.
Opgave bij Nell de Vries-Naaborgh,
nelldevries.naaborgh@ziggo.nl
of
070-352 14 78.
Beide maaltijden beginnen om 18
uur. U bent van harte welkom bij (één
van) beide maaltijden! Opgave kan
ook via de intekenlijsten in de hal van
onze kerken. Na de maaltijd in de Maranathakerk bent u ook welkom bij de
vesper, die om 19.30 uur begint. Bij de
maaltijd in de Bergkerk zorgt ds. Martine Nijveld voor kleine momenten
van bezinning en zingen.
ds. Martine Nijveld

Ontspullen

H

et Praatmaal op donderdag
5 maart staat in het teken
van ‘Ontspullen’. De consumptie van allerlei goederen is heel
groot (geworden). Maar worden we
daar gelukkig van? Hoe gaan we ons
begrenzen en ontspullen? We denken
en praten erover bij een eenvoudige
maaltijd, het Praatmaal, een initiatief
van de Haagse Dominicus en Bethel.
Iedereen uit stad en kerken is welkom.
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel,
van 17.30 tot 19.30 uur. Kosten: € 4,Opgave bij: Leo van Driel, leo.
vandriel@planet.nl of mij, kbruins@
stekdenhaag.nl 070-318 16 56.
Klaas Bruins

schap werd maatwerk verricht met de
organisatie van een kleine 300 bijeenkomsten en concerten. Jans drijfveer
was om als kerk midden in de wereld
te staan waarbij de culturele en levensbeschouwelijke lezingen bijdragen aan
vernieuwing en bezinning. Een grote
stroom sprekers passeerde hierbij de
Sweelinckstraat. Theologen als Karel
Hendrikse, Bas Pleisier (christendom
in China) en Anton Wessels over
de religie van Van Gogh. Schrijvers
als Jan Siebelink, Kader Abdolah en
Kester Freriks (het oude Indië). Entertainers als Paul van Vliet over zijn
christelijke opvoeding, Maarten van
Rossem en Herman Plei (Erasmus).
Milieu- en voedinggoeroes. En po-

litici van vele partijen als Van Agt en
Aantjes, Ella Vogelaar, Voordewind
en Seegers en ook Baudet in debat
met Chris van Dam. Daarnaast legde
de oer-Hollandse Jan contacten met
de Bartningkerken in Duitsland en
Tsjechië met uitwisselingen van kerkleden met de kerken aldaar. Naast het
schrijven van een boek Nieuw Begin
over 70 jaar Maranathakerk betrof de
laatste activiteit een kunstmanifestatie van schilderijen met Haagse stadsgezichten rond de Maranathakerk.
Een kleine groep van betrokkenen, zogenaamde ‘Vrienden van de
Stichting’ voelde zich geroepen om
Jan dank te zeggen voor diens uitzonderlijke inspanningen en gaven hem
door een professionele kunstenaar
Chris Nobels getekend portret. Het
toont de man met een vastberaden
blik wiens inspanningen stonden in
het teken van een 21e-eeuws pastoraat
waarbij mensen op zoek naar zingeving, waaronder kerkverlaters en seculieren, betrokken worden bij de kerk.
Grote dank aan deze unieke dienaar
van de Maranathakerk voor diens vernieuwende inspanningen. Jan zal, als
gemeentelid van Den Haag-West, zijn
werk voor de Stichting continueren.
Maarten van der Schaft

Samen gedichten lezen

O

p donderdag 26 maart bent u weer welkom in de huiskamer van buurten-kerkhuis 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.
Tijd: van 20 tot 21.30 uur. Begeleiding: ondergetekende. Opgeven (graag!)
bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24 of 06-16 73 37 42. Kosten: een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee.
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

Vechten of vluchten?

Vechten of vluchten – soms zet het leven ons voor deze keuze. Wat gaan we doen?
Het leuke aan verhalen is, dat het erin om meer als om een feitelijk verslag
gaat, net zo interessant zijn de emoties die mensen in het verhaal beleven. Een
van onze meest invloedrijke gevoelens is angst, onze hersenen zijn (soms zelfs een
beetje té goed) geprogrammeerd om redenen te detecteren om bang te worden.
En in angstige situaties heb je vaak minimaal twee verschillende manieren om te
reageren, die je samenvattend ‘vechten’ en ‘vluchten’ kunt noemen.
In het verhalencafé op vrijdag 13 maart, van 15 tot 17 uur, vertellen wij hierover verhalen uit ons verleden aan elkaar. Kort of wat langer, vermakelijk of diepzinnig, 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, van harte welkom in buurt-en-kerkhuis Bethel!
ds. Axel Wicke

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

Rond de diensten
We gaan weer op weg naar Pasen. Hieronder wordt een aantal stappen op deze
weg belicht.

Op weg naar Pasen: Exodus & kindernevendienst

Erediensten maart 2020
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

01 maart; 1e 40-dagentijd
Invocabit

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

We lezen in deze tijd uit het bijbelboek Exodus, boek over bevrijding en over
leven in vrijheid.
In de kindernevendienst zal het thema zijn: (op weg naar) bevrijding. De kinderen gaan een lantaarn beschilderen met allerlei verbeeldingen van bevrijding
en vrijheid. Voor ieder kind is er een klein lantaarntje. Een grote lantaarn wordt
door de kinderen samen beschilderd en zal de kinderpaaskaars vervangen.

08 maart; 2e 40-dagentijd
Reminiscere

Ds. David Schiethart

Ds. Carola Dahmen, Oostzaan

15 maart; 3e 40-dagentijd
Oculi

nog niet bekend
Biddag

Ds. IJjo Akkerman

Op weg naar Pasen: eerste zondag in de Veertigdagentijd

22 maart; 4e 40-dagentijd
Laetare

Ds. Jan Eikelboom

Ds. Axel Wicke
Cantate: Bach

29 maart; 5e 40-dagentijd
Judica

Dr. Paul Sanders

Ds. Rob van Essen, Delft

05 april; 6e 40-dagentijd
Palmarum

Ds. Axel Wicke, ds. Martine Nijveld Gemeenschappelijke dienst om
“Anders vieren”
10.00 uur in de Bergkerk

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.

Op weg naar Pasen: vespers in de Maranathakerk
Elke woensdagavond is er om 19.30 uur een vesper in de Maranathakerk: een half
uur van zingen, stilte, muziek, lezen, bidden. Samen op weg naar Pasen: welkom!

Op weg naar Pasen: vastenmaaltijden
Twee keer is er een vastenmaaltijd, een sobere maaltijd, passend bij de Veertigdagentijd, tijd van bezinning. De eerste is in de Bergkerk, de tweede in de
Maranathakerk. U leest er meer over elders in dit nummer.

Zondag 22 maart - Cantatedienst
Op zondag Laetare, de vreugdevolle, ‘roze’ zondag van de 40-dagentijd voor
Pasen, zal het ensemble Musica Poetica ons tijdens de dienst in de Maranathakerk met een prachtige Bach-cantate verwennen. Op deze zondag zal ‘Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182’ ten gehore gebracht worden. Deze cantate
is oorspronkelijk voor Palmpasen gecomponeerd en bevat elementen van het
verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar omdat deze intocht, voor
velen, een reden tot grote vreugde was, past deze cantate ook uitstekend bij de
zondag Laetare, letterlijk vertaald met: “verheug u!” Van harte welkom!

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

Oecumenisch leesrooster maart 2020
01 maart
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

Oecumenisch
Alternatief
Oecumenisch
Alternatief
Oecumenisch
Alternatief
Oecumenisch
Alternatief
Oecumenisch
Alternatief

Oude Testament
Genesis 2:15-3: 9
Exodus 3:1-18
Exodus 24:12-18
Exodus 4:18-31
Exodus 17:1-7
Exodus 6:2-9,28-7: 7
1 Samuël 16:1-13
Exodus 7:8-25
Ezechiël 37:1-14
Exodus 9:13-35

Epistellezingen
Romeinen 5:12-21

Evangelielezingen
Matteüs 4:1-11

Filippenzen 3:7-14

Matteüs 17:1-9

1 Korintiërs 10:1-13

Johannes 4:5-26(42)

Efeziërs 5:8-14

Johannes 9:1-13(14-25)26-39

Romeinen 8:8-11

Johannes 11:1-4(5-16)17-44

Los Choripanes

Katholiek tussen
de protestanten

Zondag 15 maart treedt Los Cho-

Vooruitblik: zondag Palmpasen, 5 april: Anders-Vieren-dienst: ripanes op in de BethelMuziekMa“Intocht!”
tinee. Zij spelen Choro, ook bekend
De Werkgroep Anders Vieren heeft zich intensief beziggehouden met Palmpasen en met hoe verschillend je tegen het verhaal van de intocht van Jezus in
Jeruzalem aan kunt kijken: het is een verrassend theatraal verhaal met heel uiteenlopende spelers, rollen, perspectieven en interpretaties. In onverwachte hoek
vonden we een verrassend kleurrijke en verrassend kritische gezamenlijke noemer die ons op 5 april als ‘alternatieve voorganger‘ zal helpen om al deze stemmen
en zienswijzen ten gehore te brengen. U bent van harte welkom bij deze veelzijdige dienst in de Bergkerk, waar liturgie en verkondiging weer eens ‘anders dan anders’ zal zijn. Neemt u, zo mogelijk, vooral ook uw (klein-/buur)kinderen mee,
want ook al zal die zondag niet veel volgens het gebruikelijke stramien verlopen,
natuurlijk zullen de kinderen in hun eigen dienst weer de geliefde en smakelijke
Palmpasen-stokken maken!

Op weg naar Pasen: paaswakegelegenheidskoor
Net als twee jaar geleden willen we voor de Paaswake in de Maranathakerk (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. We
hebben al een mooi aantal liederen op het oog voor dit koor. En horen graag wie
mee wil doen! 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

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

als Chorinho. Dat is een vorm van
populaire instrumentale Braziliaanse
muziek gecombineerd met melodieën
in Europese stijl en een levendige en
opgewekte ritmiek. Choro betekent
wenen of huilen in het Portugees.
Maar het niet de bedoeling om tranen te zien maar juist om het publiek te laten
genieten van deze combinatie van ritmes en muziekstijlen afkomstig van twee
continenten.
Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge contacten onder het genot van
een Braziliaans hapje en drankje. Van harte welkom en aanbevolen.
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel. Tijd: 15 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Klaas Bruins

Kring Krant & Bijbel
‘Krant & 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 11 maart 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

The Salt of the Earth

O

p vrijdag 13 maart wordt in BethelBuurtBios de documentaire: The Salt
of the Earth (Frankrijk/Italië/Brazilië 2014, 110 minuten) vertoond.
De echtgenote van de Braziliaanse econoom Sebastian Salgado
had zeker niet verwacht wat voor een enorme gevolgen haar cadeau zou hebben.
Haar man was te veel aan het werk en verlangde naar een hobby, daarom gaf zij
hem een camera cadeau. Sebastian Salgado raakte verslaafd eraan, gaf zijn werk
op en groeide uit tot een van de wereldwijd meest invloedrijke fotografen van
de 20ste eeuw. Veel spraakmakende beelden die op de netvliezen van ons allemaal zijn gegrift, werden door hem gemaakt. De visueel overdonderende en met
prijzen overladen documentaire The Salt of the Earth vertelt over zijn leven, zijn
passie en zijn werk.
Deur open om 19.30 uur, de film begint om 20 uur.
ds. Axel Wicke

D

irect na het uitbreken van
de Tachtigjarige Oorlog in
de zestiende eeuw werden
de katholieke inwoners van de Hollandse Republiek naar de zijlijn van
de samenleving gedirigeerd. De gereformeerde (protestantse) kerk werd
de bevoorrechte kerk. Hoe verging het
toen de rooms-katholieken? De historica Carolina Lenarduzzi heeft onderzocht hoe deze minderheid toch op
inventieve wijze haar geloof en cultuur
levend hield, zowel in de privésfeer als
in het publieke domein. Zij komt in de
Maranathakerk een middag over haar
onderzoek vertellen.
Datum: woensdag 18 maart, 14.30
- 16.30 uur. Toegang gratis.
Jan Goossensen

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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Wijk info
Wijk info

Wijkgemeente Den Haag West
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 van
Meerdervoort,
Groen
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

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
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Wijkkrant Den
Den Haag
Haag West
West

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
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
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
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
NL52
ABNA
0474
2767 59
Bergkerk
(voor
collectebonnen
en
NL94 INGB
0009 6853
30
Stichting
Steunfonds
Maranathakerk
Wijkkas
Bergkerk (ook Comité
giften wijkwerk)
Stichting Steunfonds Maranathakerk
Meeleven)
NL52 ABNA 0474 2767 59
NL52 INGB 0000 3125 88
NL38
RABO
0373(ook
7207Comité
77
Wijkkas
Bergkerk
04
29
NL52 INGB
0000 3125 88
Diaconie
Maranathakerk
Meeleven) Gemeente Den Haag
Protestantse
Diaconie Maranathakerk
(voor kerkelijke bijdragen)
NL87 FVLB 0635 8147 30
Protestantse
Gemeente
NL92
INGB 0007
5801 75Den Haag
Jong Tuinen
(voor kerkelijke
bijdragen)
Diaconie
Bergkerk

Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
Maranathakerk
2517
HB Den Haag
Kerk en Gemeentecentrum:
www.maranathakerkdenhaag.nl
2e Sweelinckstraat
Tel.
(070) 345 91 19156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Koster,
Centraal Informatiepunt
Tel.zaalverhuur
(070) 345 91 19
en
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
ledenadministratie@
Ledenadministratie
maranathakerkdenhaag.nl
Ulco Klos
ledenadministratie@
Voorzitter
locatieteam
maranathakerkdenhaag.nl
vacant
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
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)

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

Wo 18 14.30 u Lezing Katholiek in de Republiek, Maranathakerk
Do 19
20 u Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Za 21
17 u KidsTime-middag, Bethel
Bethel zie betheldenhaag.nl
Zo 22
17 u Concert voor orgel en fluit, Maranathakerk
Wo
25
18 u Vastenmaaltijd,
Maranathakerk
Buurtbios
2e vrij van de
maand, 19.30-22.30 u
Wo
25
20
u
Lezing
Herman
Wijffels,
Maranathakerk
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30
u
Computerhelpdesk
di 14-16
u, dolezen,
10-12 uBethel
Do
26
20 u Samen
gedichten
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
Bethel
zie betheldenhaag.nl
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
Meditatief
Buurtkoffie
di
u, do 9.30-11.30
u
avondgebed
ma14-16
19.30-20.15
u
Computerhelpdesk
10-12
u
Rouwverwerkings- di
3e14-16
of 4eu,
wodovan
de maand,
10.30-12.30 u
Creaclub
groep ouderen di 10-12.00 u
Kinderclub
vrij
19-20
u
TeenTime
1e en
3e vrijdag
van de maand, 20-22 u
KidsTime-middagen
wo,
za,van
omde
demaand,
2 weken,
17.00-19.00
u
Verhalencafé
2e vrij
15-17
u
Juridisch
spreekuur iedere 3e
di van
Vrome Freule
2e do
vande
demaand,
maand,19.30-20.30
v.a. 20 u u
Maaltijden
di,
2e en
do van dezamaand,
18 u u
Vrouwencafé
laatste
of4e
voorlaatste
van delaatste
maand,vr,15-17
Med. avondgebed ma 19.30-20.15 u
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Amnesty
4e vrij
ma van
van de
de maand,
maand, 15-17
20 u u
Verhalencafé
2e
Buurtkoffie,
wo 10-12
(niet
september)
Vrome
Freule
iedere
2eudo
vaninde
maand, v.a. 20 u
Klassiek concert
3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’
3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
Bergkerk
Locatieberaad
2e ma van de maand, 20 u
Fair
Trade stand
iedere
laatste
zondag 18
vanu de
maand,
11-11.30 u
Maaltijd
2e wo van
de maand,
(niet
in september)
Oefenen Cantorij
iedere
woensdagavond,
19-20 uur
Reserveren:
(070) 355 73 56.
(niet
PIGL
di 11 in
u, vakanties)
Protestants Indisch Geestelijk Leven

Vaste activiteiten

Vaste activiteiten

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
Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

Klatteweg 7

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
2597 KA
Den
Haag
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
”WALDECK”
Oude Haagweg
THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg
ORGA
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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
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
Erika van Gemerden

Bergkerk

Taizé-viering,
Bethel
In
gesprek met
bijbelse vrouwen, Bergkerk
KidsTime-middag,enBethel
Verantwoordelijk
tòch blij leven! Bethel
Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
Leeskring
De spiritualiteit
van Bonhoeffer,
Houtrustkerk
Vrome Freule
KidsTime-middag,
Verhalencafé, over Bethel
etiquette, Bethel
PraatMaal
Ontspullen,
Bethel Bergkerk
Koffieconcert Warner Fokkens,
Leeskring
De spiritualiteit
van
Bonhoeffer,
Bethel
BethelMuziekMatinee,
Irma
Kort
en
Marrit van der Weij
Vastenmaaltijd,
Maranathakerk
Met de
krant&en
Bijbel
op tafel, Bergkerk
Kring
Krant
Bijbel,
Bergkerk
Leesclub, Kwaliteit van
leven
Gemeentemaaltijd
Maranathakerk
Mini
retraite,
buitenlocatie
Bezinningsavond Groen geloven, Bergkerk
Kamp-film-avond,
Bethel
Verhalencafé,
Vechten
of vluchten, Bethel
Harpconcert Merel
Naomi,
BethelBuurtBios,
The
Salt ofMaranathakerk
the Earth
Als het leven pijn
doet,Fokkens,
Bethel Bergkerk
Koffieconcert
Warner
Vrouwencafé, Over optimisme,
Bethel Bethel
BethelMuziekMatinee,
Los Choripanes,
Lezing:
Nepnieuws,
Peter
Burger, H.
Maranathakerk
In
gesprek
met bijbelse
vrouwen,
Familiekerk

- UITVAA

H

19.30 u
14.30
17 u
20
18 u
14
20 u
17
15 u
17.30
11.30 u
20
15 u
18 u
10.30
11 u
14 u
17
208 u
19 u
15
17 u
19.30
10.30
11.30 u
15 u
20 u
14.30

erik c.Vastlegging
cox persoonlijke

wensen in ons[vertrouwelijke
dag en nacht

archief (kosteloos)
06 19 538
402
Kostenbegroting, -informatie
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Concert op zondag met fluit en orgel

H

erman Wijffels is, zo luidt
de grap, “de beste premier
die Nederland nooit gekend
heeft”. Het is een man die vele topfuncties heeft bekleed. Hij was CDA-prominent, bestuurder (Wereldbank,
SER) en bankier (Rabobank). Tegenwoordig, nu hij ouder en wijzer is geworden, houdt hij zich intensief bezig
met dé grote vraag van dit moment: de
toekomst van de aarde. Daarover heeft
hij onlangs een boek geschreven, ‘De
Gulden Snede’. Het is gelukt de heer
Wijffels uit te nodigen een ongetwijfeld boeiende voordracht te houden
in de Maranathakerk. Hij komt op
woensdag 25 maart. De avond begint
om 20 uur en de toegang bedraagt €10.
Jan Goossensen
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uit
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waardering
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lopen kamp: Natuurkamp. Iedereen excellentie
eetgelegenheden
ouderen.
kon
zien in
hoeveel
we het naarvoor
ons zin
hebben gehad en dat we super veel leuke
Daarbij
sturen
zij
‘mystery
guests’
naar
deze weer. De hele grote zaal onder de
dingen hebben gedaan samen met het mooie
plekken.
Bergkerk zat vol. Tijdens de film werd er veel gelachen en tijdens de pauze vol
Eind 2017 viel
Buurt-en-kerkhuis
Bethel
enthousiasme
gepraat
over wat er komend
jaar allemaal gaat gebeuren.
in de
prijzen.
Wij
zijn
vergeleken
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bedrijven als Apettito
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hoop
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Het zijn de
volgende
aspecten
diewordt
genoemd
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Wendela
van Swol
begeleid door organist Bert van Stam.
werden:
verse
producten,
op
locatie
Het concert is op zondag 22 maart,bereid,
van 17 tot 18 uur. De toegang is vrij, bij de
variatie isvan
uitgang
eengezonde
collecte. maaltijden en goed
gastheer/-vrouwschap
waar aandacht is
Jan Goossensen
voor de gasten.
We zijn trots op deze waardering en hopen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klaas Bruins

Agenda maart
januari2020

www.joostfvanvliet.nl
I

Z
E

Herman Wijffels,
gerijpt en
gelouterd

ERLAND
ED

Gouden
Kampfilmavond
aterdag 25 januari zijn wij
bordje
weer bij elkaar geweest voor
de kampreünie. Kinderen die
voor
Bethel
dit
jaar mee waren
of komend jaar mee

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

]

