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Zingeving door toeval?

Uit de kerkenraad

D

N

atgeregend arriveert Jan voor
het afgesproken interview.
Het schijnt hem niet te deren
en zorgt voor een frisse start van ons
vraaggesprek. Op 1 maart werd tijdens
een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk afscheid genomen van Jan
Kouwenberg als ambtsdrager diaken
Eredienst. Een bewust door hem gekozen tijdstip. Voorganger ds. Martine Nijveld sprak “mooie woorden”, zoals hij het zelf omschreef. Woorden als
betrouwbaar, voor velen aanspreekbaar en altijd bereid om van alles en
nog wat op te pakken, samen met
anderen. Waar begon de reis door het
leven voor hem? Jan werd geboren in
Hedel, een dorp op een paar kilometer van Den Bosch en schrik niet, daar
verhuisde het gezin liefst 11 keer voordat Den Bosch hun woonplaats werd.
Hij studeerde in Utrecht, werkte vervolgens een paar jaar in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en vertrok daarna naar Kameroen. Bij terugkomst
doorliep hij met goed gevolg een vierjarige opleiding tot kinderarts. Zijn
voorkeur ging echter niet uit naar een
loopbaan als kinderarts, maar... als gynaecoloog. Daar was in Den Haag op
dat moment geen vacature voor, maar
hij kreeg wel het aanbod om voor een
jaar als kinderarts te komen werken.
Toen Jan op het aanbod in ging, was
dat dus geen bewuste keuze om kinderarts te blijven, maar gelukkig voor
alle jonge patiëntjes was dat het startpunt voor de 29 jaar dat hij in het Juliana Kinderziekenhuis heeft gewerkt.
Eerst op de locatie aan de Nieboerweg
en daarna in de nieuwe aanbouw van
het Rode Kruis Ziekenhuis waar hij
tot zijn pensioen is gebleven. Toeval
vormde de aanleiding, zingeving het
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Benjamins
jarenlange
“Het was zo’n interessant vak, met zoveel aspecten. Ik
heb het als een voorrecht ervaren, dat
ik het heb mogen doen” aldus Jan. Als
ambtsdrager in de Maranathakerk en
later in de Gemeente Den Haag West
vervulde hij veel functies. Hij werd
gevraagd als diaken Eredienst, maar
was ook actief betrokken bij de vastenmaaltijden en acties met Kerst en
Pasen. Vanaf 2010 was hij scriba van
de Kerkenraad, Moderamen en locatieteam Maranathakerk. Belangrijk
voor hem was de verslaggeving, die hij
nadrukkelijk geen notulen wil noemen. Verslagen geven, volgens hem,
meer inzicht in de gedachtegang van
deelnemers aan de vergadering. Geen
sinecure, want het vraagt om empathische luistervaardigheid en geduld.
Die eigenschappen bezit Jan. Geeft
als commentaar hierop: “Ik reageer
niet direct, maar het kan ook een handicap zijn”. Het scribaat omvat veel
lees-, denk- en mailwerk, je kan er op
sommige dagen zomaar een groot deel
van de dag mee bezig zijn. Zal hij het
missen? Uit zijn antwoord blijkt dat

Reacties op voorgenomen besluit
Wijkkerkenraad Den Haag-West
In het gemeenteberaad van 2 februari was er voor wijkgemeente Den Haag-West
gelegenheid in kleine groepjes te reageren op het voorgenomen besluit van de
Wijkkerkenraad om “in de komende jaren, 6 à 7 jaar, geen kerkgebouw af te
stoten maar vanaf 2021 elke zondag in één van de beide gebouwen één gemeenschappelijke viering te houden waarin zo veel mogelijk één van de beide wijkpredikanten voorgaat”.
De gemeente werd ook uitgenodigd in de twee weken daarna verder te reageren per mail of brief. Van beide mogelijkheden tot reactie is volop gebruik
gemaakt. Dank! Op deze wijze komt er zicht op wat nodig is voor het vervolg in
de besluitvorming.
Nu eerst een overzicht van reacties uit de groepjes, dan een overzicht van de
groepjes én de brieven en mails daarna en tenslotte een kort stukje: ‘hoe verder’
vanuit de Wijkkerkenraad.

Overzicht van reacties uit de groepjes van 2 februari
Algemene indruk
Er is verdeeldheid over het om-en-om kerkenplan. Er zijn mensen die deze constructie als onvermijdelijk zien en het ermee eens zijn, maar er zijn ook mensen
die hier problemen mee hebben, zowel praktisch als emotioneel. Gespreksleiders
in de groepjes hadden ook de indruk dat niet voor iedereen op voorhand duidelijk was, wat er wordt voorgesteld.
Vier verschillende hoofdlijnen kwamen naar voren:
· begrip voor het besluit van de kerkenraad: laten we het zo doen;
· we moeten méér doen: besluit nu maar gewoon een kerk dicht te doen, of:
laten we beide kerken sluiten en samen naar de Bethel verhuizen;
· onbegrip: kan het niet blijven zoals het is? Als je dit doet ga je gemeenteleden
verliezen;
· ik weet het nog niet.
lees verder op pagina 2

hij blijft deelnemen aan gespreksgroepen, waaronder zijn leesclubje, dat één
keer per zes à acht weken bijeenkomt.
Het zijn roulerende huiskamerbijeenkomsten, waarin een boek centraal
staat. De Bazaar zal ook nog altijd op
zijn hulp kunnen rekenen. Maar het
waardevolste dat hij als laatste noemt
is: “Ik ga om me heen kijken naar dingen, die ik belangrijk vind.” Hopelijk
zal hij het in de toekomst met ons blijven delen.
Edwine Muller

e Wijkkerkenraad laat u graag weten dat de extra aanstelling van 0,3 fte
(boven de vaste 0,5 fte) van onze wijkpredikant Martine Nijveld voor
de komende twee jaar kan worden verlengd. En nog meer goed nieuws:
in de gemeenschappelijke dienst van 1 maart zijn twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Hanneke Richter als ouderling-eredienst en Carolien Gijsbers als ouderling-kerkrentmeester.
In diezelfde dienst van 1 maart heeft Jan Kouwenberg zijn jarenlange taak als
scriba neergelegd en daartoe is hij ontheven van zijn diakenambt. Elders in deze
Wijkkrant een interview met Jan. Ook hier alvast onze dank uitgesproken en
alle goeds toegewenst.
Maandag 9 maart besprak de Wijkkerkenraad de reacties vanuit de wijkgemeente op het voorgenomen besluit zoals dat in het gemeenteberaad van 2 februari aan de gemeente is voorgelegd. Er zijn veel reacties binnengekomen. Allereerst zijn er de verslagen van de gespreksronde in de kleine groepen diezelfde
zondag, maar ook in de twee weken daarna hebben velen van u per mail en brief
van u laten horen. Dank voor alle inbreng. We houden u op de hoogte van de
voortgang.
namens de wijkkerkenraad,
Erika van Gemerden, voorzitter
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Music was my first love

E

en veelzeggende intro op de
website van Warner Fokkens.
Op 23 februari vierde Warner
zijn 40-jarig jubileum met een concert
in de Bergkerk. Genodigden, trouwe
bezoekers van de matineeconcerten,
leden van zijn koor Sing for Joy, Joyful
Singers, het Politie Mannenkoor Entre Nous en gemeenteleden van Wijkgemeente Den Haag West waren naar
de Daal en Bergselaan gekomen om
dit jubileumfeest mee te vieren.
Dat zijn curriculum vitae behoorlijk is uitgebreid, is te zien op de website
van Warner. Trefwoord is veelzijdigheid. Het begon allemaal op zesjarige
leeftijd, toen zijn voeten nog amper
de pedalen bereikten. Waarschijnlijk
ontstond bij hem thuis, op het elektronisch orgel, de liefde voor het improvi-

seren. Op zeer jonge leeftijd werd hij
hulporganist en een jaar later hoofdorganist. Eerst in de Sjaloomkerk, daarna in de Pauluskerk en tot op heden

is hij vaste organist van de Bergkerk
waar hij zich vaak lyrisch uitlaat over
het prachtige Kloporgel. Zijn studiegeschiedenis staat uitgebreid op zijn
website beschreven. Studie en ervaring
vormen de basis voor zijn lespraktijk
voor keyboard, orgel en piano. Naast
het docentschap is hij concertorganist,
koordirigent en muziekuitgever.
Het jubileumconcert omvat stukken
op orgel en piano, die een breed publiek aanspreken. Tussendoor geeft
Warner interessante informatie over
componisten en hun werk. Van J.S.
Bach en C.PH.E. Bach, vader en zoon,
horen we twee ‘luchtige’ stukken: Badinerie en Solfeggietto. Met Petra
aan zijn zijde, kan Warner zich vol-

ledig wijden aan het handen en voetenwerk. Le Cigne (de zwaan) van C.
Saint-Saens met sprankelende, klaterende tonen die energie geven, terwijl
Salut d’Amour je nieuwsgierig maakt
naar de ‘onbekende’, voor wie dit stuk
wellicht gecomponeerd is. Beethoven
mag natuurlijk niet ontbreken in dit
jaar waarin herdacht wordt dat hij 250
jaar geleden werd geboren. Warner
combineert Sonate Pathetique met
My Way van Sinatra. Een gewaagde
combinatie, die mooi uitpakt. Het
prachtige stuk van G. Böhm, User
Vater im Himmelreich is gebaseerd
op het Onze Vader. Hoe zacht, bijna
teder worden de toetsen beroerd. Het
slotstuk is een improvisatie op het lied
In de Hemel is een dans.
Na afloop van het muzikale deel,
wordt aan de jubilaris, na een korte
toespraak van Jan Keuzenkamp, een
gouden draaginsigne van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer
aangeboden namens de Wijkgemeente Den Haag-West. Ria Smits biedt
een mand met veertig rozen aan en
daarna zijn er nog vele felicitaties onder het genot van de rondgedeelde
hapjes en drankjes.
Edwine Muller
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Over vrijheid, Exodus
en Pasen
Op één van de kerkenraadsvergaderingen in het afgelopen jaar
spraken we met elkaar over vrijheid:
Waar denk jij aan bij vrijheid, wat betekent het voor jou?
Een diversiteit aan antwoorden kwam voorbij. De één na de
ander gaf een reactie. We hadden zomaar een flapovervel vol
met goede woorden:
verantwoordelijkheid voor al wat leeft
vreugde en vrolijkheid
innerlijke vrijheid
de plicht je te verdiepen in de geschiedenis
vallende muren
feest
omzien naar elkaar
dankbaarheid
iets wat je iedereen wereldwijd toewenst
vrede
niet bang zijn je mening te geven, je gedachten te uiten
een ander niet bezeren
zijn zoals je bent
verdraagzaamheid
eerlijkheid
En al die woorden samen: bouwstenen voor een nieuwe wereld.
In deze periode lezen we in onze kerkdiensten uit het bijbelboek Exodus. Het eerste deel van dit boek schetst de weg náár
bevrijding. Het tweede deel schetst hoe mensen wegen zoeken
om in vrijheid samen te leven en hoe moeilijk dat kan zijn, hoe
moeilijk het kan zijn om elkaar mee te nemen, om elkaar vast te
houden.
Op dit moment doen veel predikanten en anderen die met
Exodus bezig zijn inspiratie op aan het boek van rabbijn Jonathan
Sacks (Groot-Brittannië): Exodus, boek van de bevrijding. Hij filosofeert daarin o.a. over het bijbelse begrip ‘Verbond’ en zegt
daarover dat het een unieke vorm van politiek/samenleven is,
een vorm van vrijheid. Het is een alternatief voor twee andere
bestuursvormen. Er zijn hiërarchische samenlevingen met koningen en elites. Er zijn organische samenlevingen, gebaseerd
op gewoontes en tradities, die vaak ook een status van heiligheid krijgen. Alles zit vast, de macht is (ongelijk) verdeeld, er is
geen ruimte om mee te denken. Verbondssamenlevingen zijn
anders vanwege de waarde die ze hechten aan instemming, de
verantwoordelijkheid die ze toekennen aan burgers, de nadruk
die ze leggen op waardigheid en rechtvaardigheid. Het gaat om
partnerschap en wederkerigheid en gelijkheid. Een samenleving waarin macht ondergeschikt is aan recht en gerechtigheid.
Er is ruimte om te spelen, om iets nieuws te proberen, om te
veranderen, om anders te zijn, om je echt te laten zien aan een
ander, ruimte voor co-creatie.
In een paaslied (Liedboek 636) wordt het openheid genoemd, openheid naar toekomst, én liefde:
Liefde heeft handen, ogen, oren,
zo open als de dageraad,
liefde heeft nooit de hoop verloren,
liefde leeft langer dan de haat.
ds. Martine Nijveld

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)
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Golden Delicious
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Veelgehoorde opmerkingen (gemeentebreed):
Vervoer
Lastig voor mensen van de Bergkerk om bij de Maranathakerk te komen en v.v.,
vrees voor tekort aan parkeerplaatsen/autodienst. Bezorgdheid om mensen in
Uitzicht – hoe komen zij naar de kerk?
Verschillen
De verschillende aanvangstijden zijn verwarrend, ook de inhoudelijke verschillen zijn (te) groot (liturgie, Onze Vader).
Frequentie
Er wordt gepleit voor wisselen per maand i.p.v. per zondag.
In één van de groepen wordt de mogelijkheid besproken beide kerken open te
houden met om-en-om een lekendienst, zodat de mensen desgewenst toch naar
hun eigen gebouw kunnen. Wat betekent het voor activiteiten doordeweeks?
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Z

ondag 1 maart werd een eerste vruchtboom geplant in de
tuin van de Maranathakerk.
Dit werd gedaan door de werkgroep Groene Kerk Den Haag-West;
als onderdeel van het plan voor vergroening van de buitenruimte van
de kerk. Het is de bedoeling dat er in
totaal zeven vruchtbomen geplant
worden, diverse soorten, symbolisch
voor (bio-)diversiteit! De eerste boom
is een Golden Delicious en we hopen
natuurlijk op goede vruchten, die
door mensen uit buurt en kerk geplukt
kunnen worden.
ds. Martine Nijveld

Matinee op
hakken

Z

ondag 19 april is de laatste
BethelMuziekMatinee van
dit seizoen. Dan zorgen BB
Queenies voor een verrassende middag. U hoort nog veel meer dan u ziet.
Teksten met een vette knipoog. Blues
op hakken. Jazz, pop, eigen repertoire met een dansbare twist. Kortom:
een vrolijk en luchtig concert met
een vrouwelijk touch! Na afloop is er
gelegenheid na te genieten met anderen, onder het genot van een drankje.
Tijd: 15 uur. Plaats: buurt-en-kerkhuis
Bethel. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Klaas Bruins

Groen geloven

O

p donderdag 2 april is de
tweede gespreksavond rond
het boek ‘Groene Theologie’
van Trees van Montfoort. Welkom
ook aan wie er de eerste avond niet
bij kon zijn. De eerste avond hebben
we gefocust op ‘bijbel en groen’. Trees
van Montfoort leest de Bijbel met een
frisse, groene blik, en laat je ontdekken
dat de Bijbel inspiratie kan bieden in
de huidige ecologische crisis: het bijbelse wereldbeeld blijkt veel inclusiever en minder mensgericht dan het
moderne westerse wereldbeeld.
De tweede avond laten we ons leren door een paar ecotheologes. En
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!).
We komen bij elkaar in de Bergkerk (benedeningang) om 20 uur.
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. Meer daarover in het
overzicht van activiteiten in de themamaand!
ds. Martine Nijveld

Gemeentegevoel
Er is nog geen sprake van één gemeente – hier zou aan gewerkt moeten worden.
Positief: de band met de eigen predikant en werken aan eenheid. Angst voor verlies gemeenteleden en bezorgdheid om mensen van Uitzicht. Meer samenwerking met basisscholen, zo meer jonge mensen in aanraking brengen met kerk?
Duur van het voorgenomen besluit
6 à 7 jaar wordt veelal niet begrepen. Uitstel van executie. Liever eerder evaluatie.
Of eerder overgaan tot één gebouw, als het dan toch moet, bijv. binnen 1 jaar.
Genoemd wordt ook kerken in Bethel of in de Houtrustkerk, of gehele ontvlechting Den Haag-West. Is er evaluatie geweest van hoe het nu is: één gemeente-drie
gebouwen (Bergkerk, Maranathakerk, Bethel)?
Financiën
Gemeenteleden willen meer (eerder) inzicht in financiën. Positief: de gift en de
erfenis die het mogelijk maken het plaatje financieel te ondersteunen. Maar ook:
mag erfenis wel gebruikt worden om tekorten aan te vullen? Moet dit bedrag
niet gebruikt worden voor meer constructieve doeleinden?
Wat zijn personele gevolgen: organisten, kosters? Kunnen de kerkgebouwen
ook op andere manier geëxploiteerd worden om zo meer geld te genereren?

Overzicht reacties 2 februari
mét de inbreng van de twee weken daarna
Een aantal richtingen komt naar voren:
• Er zijn mensen die het liefst alles zo willen houden als het nu is. Eén gezamenlijke dienst per maand vinden ze wel genoeg. Zij voeren daarvoor verschillende redenen aan: de afstand tussen de gebouwen, de grote verschillen tussen
Bergkerk en Maranathakerk, de belangen van de bewoners van Uitzicht etc.
Sommigen trekken daaruit de conclusie dat ze nog verder willen gaan n.l.:
ontvlechting van de Wijkgemeente Den Haag-West.
• Er zijn mensen die het voorstel van de Wijkkerkenraad steunen. Sommigen
van harte, anderen als het minst slechte of wel het hoogst haalbare alternatief.
Twee kanttekeningen komen daarbij vaak naar voren. Ten eerste: 6/7 jaar is
te lang, het moet korter en eerder geëvalueerd. Ten tweede: er moet een bevredigende oplossing komen voor de bewoners van Uitzicht.
• Er zijn mensen, die vinden dat het niet snel genoeg gaat. Zij willen nu een
knoop doorhakken en kiezen voor één gebouw. Daarbij spreken zij zich
meestal niet uit over welk gebouw dat dan moet zijn. Wel pleiten de meesten
voor een sneller proces van eenwording van de gemeente.
• Er zijn ook mensen, die voorstellen beide gebouwen (Maranathakerk en
Bergkerk) als plaats van eredienst af te stoten en met z’n allen in Bethel te
gaan kerken.
• Er wordt gevraagd om inzicht in de financiële situatie.
• Er wordt gevraagd om een financiële onderbouwing van het voorgenomen
besluit.

Hoe verder
De Wijkkerkenraad heeft over deze uitkomsten gesproken in de vergadering van
9 maart. De breedte van de reacties is groot. Het is geen eenvoudige opgave hier
een goede weg in te kiezen. Bemoedigend is wel de sterke betrokkenheid van
waaruit gemeenteleden hun inbreng hebben gegeven. In de vergadering is het
belang benoemd om nader te luisteren naar wat gemeenteleden hebben aangedragen. We gaan daartoe een aantal gesprekken opzetten.
Veel gemeenteleden hebben gevraagd om een goed inzicht in de financiële
situatie. Men wil graag zelf goed kunnen zien hoe we ervoor staan. We gaan
daarom aan de slag om de financiële informatievoorziening te verbeteren. Ook
willen we verschillende opties die genoemd zijn financieel in kaart brengen, om
besluitvorming te kunnen onderbouwen. Genoeg te doen dus voor de komende
tijd.
namens de wijkkerkenraad,
Erika van Gemerden (voorzitter)

Protestantse Wijkgemeente Den Haag – West – Seizoen 2019/2020

Themamaand ‘Vrijheid, blijheid!/?’
In plaats van een jaarthema voor heel het seizoen hebben
Op dinsdagmiddag 26 mei neemt Trees van Montfoort ons
mee
in een interactieve bezinning vanuit het thema ‘Vrijheid, blijwij voor 2019/2020 voor een themamaand gekozen. Deze
heid?/!’ in de Groene Theologie.
valt tussen Pasen en Pinksteren en beslaat dus zelfs 50
Datum en tijd: dinsdag 26 mei, 14.30 – 16.30 uur.
dagen, vanaf 13 april t/m 31 mei 2020. Binnen die tijd
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel.
Kosten: € 7,50
vallen veel herdenkingen van het einde van de Tweede
Info en opgave: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24 of
Wereldoorlog dat dit jaar voor de 75ste keer verjaart.
06-16 73 37 42 of kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16
En natuurlijk vieren wij de overwinning op de
56.
nationaalsocialistische geweldsheerschappij over grote
delen van Europa en de bevrijding van Nederland.
Jan Denkers in Duitsland – doorzetten en geloven
Het lijkt ons leuk en passend om in deze themamaand samen met
u over de verschillende aspecten van vrijheid en bevrijding na te
denken, dit onder de titel ‘Vrijheid, blijheid!/?’. Denk aan vragen
als: Maakt vrijheid werkelijk altijd blij? Zijn we vandaag de dag
echt werkelijk wel zo vrij? Legt ons vrijheid niet ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders? Hoe gaan kunstenaars met
vrijheid om? En natuurlijk: Hoe voelt ‘vrijheid’ voor ons, wat is
‘vrijheid’ voor jou? Ons gemeentelid Kokkie van Dijk schreef daarover een leuk klein gedichtje:
De wind door je haren. Een gulle lach.
Dat is Vrijheid. Een nieuwe dag.
Een broodje met haring. Een praatje met je buur.
Dat is Vrijheid. In het middaguur.
Een reisje naar Nieuwkoop. En varen in een boot.
Dat is Vrijheid. In het avondrood.
Een bed om te slapen. Lekker warm en zacht.
Dat is Vrijheid. In een veilige nacht.

Als jonge, twintigjarige dwangarbeider vertrok Jan Denkers in de
Tweede Wereldoorlog naar Duitsland. Daar werd hij, aanvankelijk tot zijn eigen verrassing, geestelijk verzorger van zijn medegevangenen. In zijn memoires heeft hij later zijn unieke belevenissen
op schrift gesteld. Zijn zoon Jan Denkers heeft het boek onlangs
uitgebracht. Het bevat inspirerende verhalen van geloof, vertrouwen, doorzetten, eensgezindheid, vrijheid en verzoening. Denkers
junior komt op een middag vertellen over zijn moedige vader, die
de oorlog tot in zijn vezels heeft doorgrond.
Datum en tijd: woensdag 22 april, 14.30-16.30 uur.
Locatie: Maranathakerk.
Toegang: gratis.

Exodus en Vrijheid - gespreksavonden bij het

Wees welkom bij alle activiteiten en neem graag ook andere geïnteresseerden mee!

Dankzij onze vrijheid hebben we een hoog welvaartsniveau bereikt
en daar genieten we van. Maar hoe vrij en blij zijn we werkelijk met
ons hoog consumptieniveau, dat met voortdurende verleiding op
peil wordt gehouden? Steeds meer dringt ook de keerzijde daarvan
tot ons door: de klimaatverandering, een uitgeputte aarde, de afnemende biodiversiteit, de vervuiling. Onze welvaart maakt slachtoffers: de aarde, mensen, dieren en alle leven. Kunnen we er zo nog
blij mee zijn?
Veel mensen verwachten dat we met technische oplossingen
de ecologische crisis het hoofd kunnen bieden. Maar Trees van
Montfoort maakt in haar boek ‘Groene theologie’ (uitgekozen
tot het beste theologische boek van 2019!) overtuigend duidelijk
dat er meer nodig is: dat er iets fundamenteels moet veranderen
in onze verhouding tot de aarde en alle leven. Dat geldt ook voor
geloofspraktijken waarin bevrijding en verlossing van de mens zo
centraal is komen te staan, dat daarbij de aarde en de medeschepselen vaak uit het oog verloren zijn. In haar ‘groene theologie’ laat
zij zien dat ecologisch bewustzijn geworteld is in het hart van het
christendom.

is het unieke gebouwencomplex onlangs gerestaureerd. Ook de
ruimte die als ‘dodencel’ bekend staat is bewaard gebleven. Het
gebouw is nu nationaal monument en opengesteld voor publiek.
Maia Bijl werkt in het Oranjehotel. In de Maranathakerk geeft ze
een voordracht over het gebouw, over de gebeurtenissen in en na
de Tweede Wereldoorlog en over alle discussies die uiteindelijk,
na veel problemen, hebben geleid tot de totstandkoming van het
huidige educatieve centrum. Het wordt een middag, gewijd aan
een zeer beladen plek, die als unieke bezinningsruimte een nieuwe
toekomst tegemoet gaat.

Samen gedichten lezen – over vrijheid

Buurt-en-kerkdag in Bethel

Onze welvaart: Vrijheid, blijheid?/!
Een interactieve bezinning

Adressen:
Bergkerk: Daal en Bergselaan 50A
Bethel: Thomas Schwenckestraat 28/30
Maranathakerk: 2e Sweelinckstraat 156

Datum en tijd: woensdag 29 april, 20-22 uur.
Locatie: Maranathakerk.
Toegang: € 5.

Mede namens ds. Martine Nijveld en Klaas Bruins,
ds. Axel Wicke

Op Hemelvaartsdag 21 mei zal er een buurt-en-kerkdag zijn. Een
dag voor mensen uit buurt en kerk rond het thema ‘Vrijheid/blijheid?/!’. Vrijheid/blijheid is er ook als het om de programmering
gaat.
Iedereen is welkom en kan op de eigen tijd binnenkomen en
weer gaan en gerust later nog eens terugkomen. Je kunt de hele dag
blijven of een klein stukje ervan meemaken.
Het wordt een programma met diverse activiteiten voor jong
en oud, met maaltijden, inspiratiemomenten, film, gedichten, creativiteit, gesprek. Het precieze programma zullen we later publiceren.
Wie het leuk vindt om een onderdeeltje van deze dag in te vullen (creatief, muzikaal of wat dan ook) wordt uitgenodigd zich te
melden bij Klaas Bruins, Martine Nijveld, of Axel Wicke.

Bergkerk

Uittocht uit Egypte. Gravure prentmaker Johann Saldeler naar
ontwerp van Marten Cleve, boekillustratie voor: Thesaurus Sacrarum Historiarum Veteris Testamenti. Uitgegeven te Antwerpen
door Gerard de Jode, 1579.

bijbelboek Exodus
In de eerste helft van 2020 staat (van begin februari t/m Pinksteren)
het bijbelboek Exodus op ons leesrooster voor de zondagse diensten.
En zullen diverse aspecten van vrijheid langskomen: feestvreugde,
dankbaarheid, verantwoordelijkheid, vrolijkheid, verdraagzaamheid, vrede, spelen, lasten delen, wegwijzers, samenleven.
Zo sluiten we in dit bezig zijn met Exodus aan bij het vieren van
75 jaar bevrijding!
Drie avonden lezen we een passage uit dit bijbelboek. Daarnaast horen en zien we gedachten en verbeeldingen van mensen
van nu over vrijheid (in lied, gespreksfragment, interview, kunst/
schilderij, krantenartikel, gedicht). En zoeken we met elkaar naar
de betekenis van vrijheid voor mensen van nu.
Data: op de dinsdagen 21 april, 12 mei en 26 mei
Locatie: in de tuinzaal van de Maranathakerk,Tijd: 20 uur
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Info en opgave: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24 of
06-16 73 37 42.

Natuurlijk hoop ik dat deelnemers alle avonden meedoen, maar
ook iedereen die één of twee keer aan kan sluiten, is van harte welkom! De Exodus-teksten die we bespreken komen terug in een
kerkdienst in één van onze kerken.

Het Oranjehotel – de
verhalen
De beruchte Duitse strafgevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog op Scheveningen staat
bekend onder de geuzennaam
‘Oranjehotel’. Veel Nederlandse verzetsstrijders en anderen
hebben er gevangen gezeten, in
afwachting van hun proces of, in het ergste
geval, van de voltrekking van de doodstraf. Na jaren van leegstand

Op de vierde donderdagavond van de maand lezen we in Bethel
gedichten. Elke keer weer blijkt het mooi om dat in een groep te
doen, we verrassen elkaar met wat we zien en horen in een tekst, we
puzzelen de betekenis bij elkaar. Gedichten lezen nodigt ook altijd
uit tot gesprek. In de themaperiode ‘Vrijheid/blijheid?/!’ lezen we
gedichten over diverse aspecten van vrijheid. Ik zorg weer 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.
Data: donderdag 23 april en donderdag 28 mei
Locatie: in de huiskamer van Bethel
Tijd: 20 – 21.30 uur
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
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. Hiervoor apart opgeven bij maaltijden@
betheldenhaag.nl of 070-318 16 56.

Dodenherdenking – wandeling naar het Haagse
oorlogsmonument
Op de avond van Dodenherdenking, 4 mei, is de Marana
thakerk geopend. Om 19 uur
begint er een kort programma
met muziek, declamatie van
een toepasselijk verhaal of gedicht en een betekenisvol stiltemoment. Daarna krijgen de
bezoekers een bloem uitgereikt
en een kaartje, waarop enkele
persoonlijke gedachten kunnen worden geschreven. Gezamenlijk wandelen we daarna
naar het officiële Haagse oorlogsmonument op het pleintje voor het Vredespaleis. Daar is om
klokslag 20 uur een herdenkingsplechtigheid, waar ieder jaar vele
honderden Hagenaars aan deelnemen. Na toepasselijke koraalmuziek van een blazersensemble volgen twee minuten stilte, waarna
iedereen couplet één en zes van het Wilhelmus kan meezingen.
Aansluitend is er een defilé, waarbij de meegebrachte bloemen
kunnen worden neergelegd.
Datum en tijd: maandag 4 mei, 19 uur
Locatie: Maranathakerk

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

Lezing en gesprek: Dietrich Bonhoeffer Vrijheid en verantwoordelijkheid
Op 9 april 2020 verjaart de dag van
Bonhoeffers executie in het concentratiekamp Flossenbürg voor de
75ste keer. Bonhoeffer was sinds april
1943 “persoonlijke gevangene van de
Führer” en voelde zich getuige zijn
brieven uit de gevangenis, “als een
gekooide vogel”. Vandaar dat hij in
zijn laatste jaren veel na heeft gedacht
over wat vrijheid is en inhoudt. Voor
Bonhoeffer is vrijheid onlosmakelijk
verbonden met verantwoordelijkheid.
En zo kon hij zijn gevangenschap alleen volhouden door “blijvend het goede te doen”, bijvoorbeeld door zich voor
zijn medegevangenen inzetten, door voor ze en samen met hen te bidden.
We duiken zijn denken en schrijven rond dit thema in en zullen zien hoe
Bonhoeffer zijn gedachten over vrijheid en verantwoordelijkheid concreet en
praktisch in zijn leven vorm gaf.
Datum en tijd: donderdag 14 mei, 19.30 uur
Locatie: benedenzaal Bergkerk
Opgave? Niet nodig.
Na afloop is er koffie en thee.
Geen toegangskosten; wel is een vrijwillige bijdrage voor de koffie/
thee altijd welkom!
Meer info bij: ds. Axel Wicke, axel@betheldenhaag.nl; 070-3316432

Zingen over bevrijding en vrijheid – liedavond
Over vrijheid wil gezongen worden. Op deze avond in de Bergkerk zingen we
allerlei liederen rond het thema ‘Vrijheid/blijheid?/!’. En zo sluiten we de themaperiode over vrijheid zingend af! We zingen samen met organist Warner Fokkens en met de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele. Ds. Martine Nijveld
zorgt voor de verbindende teksten.
Datum en tijd: vrijdag 29 mei, 19.30 uur
Locatie: Bergkerk
Na afloop is er koffie en thee.
Geen toegangskosten; wel is een vrijwillige bijdrage voor de koffie/
thee altijd welkom!
Meer info bij: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

Bevrijdingsconcert door Guido van de Meent
De zanger en pianist Guido van de Meent heeft al enkele keren in de Maranathakerk opgetreden, en met groot
succes. Hij heeft een geweldige stem. Een concert door
Guido is een belevenis! Nu heeft hij ter gelegenheid van
’75 jaar bevrijding’ een programma samengesteld waar de
feestvreugde vanaf spat. Naast bekende Franse chansons
en Nederlandse luisterliedjes brengt hij ook populaire Engelstalige
songs die het thema ‘vrijheid’ vertolken.
Datum en tijd: zondag 10 mei, 17-18 uur
Locatie: Maranathakerk
Toegang: vrij, collecte bij de uitgang

Afscheid Sandra als
vrijwilliger

O

p 7 februari namen we met een gezellig etentje afscheid van Sandra de
Jong. Na vele jaren vrijwilligerswerk stopt Sandra. Sandra kwam als
deelnemer naar de jeugdactiviteiten in ’t Valkennest, toen nog in de
Naarderstraat. Sinds 1988 werd ze actief als vrijwilliger. Als leiding van de kindermiddagen en later als kampleiding. Ter afsluiting van haar vrijwilligersloopbaan bij Jeugdwerk Den Haag West gingen we gezellig met de leidingploeg uit
eten en werd haar een cadeaubon, een plant en een fotoboek met daarin alle jaren
in beeld gebracht aangeboden.
Nelleke van Kooij

4 – Wijkkrant Den Haag West

Sous le soleil de
Satan

O

p vrijdag 17 april wordt in
BethelBuurtBios de film:
Sous le soleil de Satan / Under The Sun Of Satan (Frankrijk 1987,
93 minuten) vertoont.
In de maand april moesten wij de
BethelBuurtBios vanwege Pasen een
week naar achteren schuiven, toch kijken wij een film die inhoudelijk prima
bij de gebeurtenissen en de thematiek
van Pasen past: De strijd tussen goed
en kwaad in de mens, het spirituele gevecht tussen licht en duisternis, tussen
dood en leven. De jonge pastoor Donissan twijfelt aan zijn geloof. Wanneer hij de 16-jarige Mouchette ontmoet, ontfermt hij zich over haar. Zij
is de minnares van een getrouwd politicus, maar zwanger van een andere
man, die zij heeft vermoord. Donissan
tracht Mouchette te bekeren. Deur
open om 19.30 uur, de film begint om
20 uur. Van harte welkom!
ds. Axel Wicke

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 15
april 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

Vakantie
ds. Wicke
Tijdens de meivakantie gaan wij er
voor een week tussenuit, van 25 april
t/m 3 mei. Mijn collega ds. Martine
Nijveld is in die tijd mijn vervangster.
ds. Axel Wicke

Dringend verzoek!

K

ent u de afkorting BHV? BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening; dat
is hulp bij incidenten op de werkvloer, in ons geval de Bergkerk, die de
veiligheid en gezondheid van de aanwezigen bedreigen.
De BHV-ers nemen de benodigde maatregelen om letsel en schade te voorkomen en zijn goed voorbereid op eventuele ongevallen, brand en ontruiming.
Een groepje gemeenteleden is door de Kerkenraad gevraagd om de bestaande
situatie te inventariseren. Dankzij Leonore Brons, onze kosteres en BHV-er van
de Bergkerk loopt er al een heleboel goed, maar het kan en moet beter.
Nu hebben wij een vraag: bent u misschien vanuit uw werk al BHV-er en
vindt u het leuk om uw ervaring ook in te zetten in de Bergkerk? Bent u geïnteresseerd in het werk van de BHV en bent u bereid daar de nodige cursussen voor
te volgen? Deze worden vanzelfsprekend vergoed.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met mevrouw Aaltje Visser, 070-323 32 20 of elsevis@hotmail.com.
U kunt zich voorstellen dat we dringend op zoek zijn naar mensen, die zich
willen inzetten voor de veiligheid van de gemeente tijdens de dienst op zondagmorgen. Stelt u zich eens voor dat het uzelf betreft, die hulp nodig heeft en dat u
zich in goede handen weet. Daarom: meldt u zich aan! Vele handen maken licht
en veilig werk.
Anje Broekman

KidsTime-middagen
Dierengeluidenspel in donker

kommer en tomaat. Het toetje was
vruchtenyoghurt.

Gezellige filmmiddag

Op zaterdag 11 januari gingen we
eerst lekker eten en daarna begon een
spannend spel. De kinderen moesten
dieren zoeken in het stikdonkere gebouw. Die dieren waren leiding, die
zich verstopt had ergens in Bethel.
Met een kaartje met daarop de te zoeken dierengeluiden gingen de kinderen op luister- en speurtocht door het
gebouw. Wie had als eerste alle geluiden verzameld? Met een wentelteefje
als toetje sloten we de middag af.

Mozaïek-KidsTime-middag

Op woensdag 22 januari maakten de
kinderen tijdens de KidsTime-middag
mooie schilderijtjes met mozaïek-stickers. Dat bleek nog niet zo eenvoudig.
Het was best een gepriegel, het was er
stil van in ’t Valkennest. De gezamenlijke maaltijd bestond uit kipnuggets,
krielaardappeltjes, appelmoes en kom-

Wat wil je nog meer? Op een regenachtige zaterdagmiddag gezellig met
z’n allen een leuke film kijken. Met
een bakje chips, zoute stokjes en popcorn. En tijdens de film limonade, pizza en tosti’s. Dat kon allemaal tijdens
de KidsTime-filmmiddag op 15 februari in ’t Valkennest.

KidsTime Knutselmiddag

Op woensdag 4 maart brachten de
kinderen lege en schone melk- en vlapakken mee naar de KidsTime-middag. Daarmee werden de mooiste dingen geknutseld. Van vogelhuisje tot
trein en van robot tot pennenbak. Na
het knutselen werd er soep gegeten en
stokbroodjes met een danoontje toe.
Nelleke van Kooij

De klimaatcrisis: wat doen we eraan?

D

aarover gaat het Praatmaal van 2 april aanstaande: een eenvoudige
maaltijd met een goed gesprek over actuele onderwerpen, luchtig ingeleid, goed verteerbaar door behapbare vragen. Het Praatmaal is een
initiatief van de Haagse Dominicus en Bethel.
Tijd: 17.30 - 19.30 uur. Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel. Kosten: € 4. Aanmelden bij Leo van Driel (leo.vandriel@planet.nl) of kbruins@stekdenhaag.nl
(070-318 16 56)
Klaas Bruins

Van de redactie

E

r is een wijziging in de verschijningsdata gekomen vanuit Kerk in Den
Haag, alwaar wij onze kopijdata op baseren. Voor het aanleveren van kopij voor de Wijkkrant gelden voor de rest van het jaar de volgende uiterste
inleverdata. Voor editie:
Mei/Juni
13 april
Juli/Aug
8 juni
September 10 augustus
Oktober
14 september
November 12 oktober
December 9 november
Marieke Smits en Marinus van Kooij

Rond de diensten
Het is bijna Pasen. We zullen het vieren met een diversiteit aan vieringen. Van
harte welkom!

Voor de kinderen: lantaarntjes maken en palmpaasstokken
De kinderen van de nevendiensten in onze beide kerken zijn begonnen met het
beschilderen van een grote lantaarn. Op deze lantaarn staan verbeeldingen van
vrijheid, verbonden met de verhalen uit Exodus, die we deze tijd in de kerkdiensten horen. Voor ieder kind is er ook een klein lantaarntje. De grote lantaarn
wordt door de kinderen samen beschilderd en zal de kinder-paaskaars vervangen.

Zondag 5 april - Palmpasen, thema ‘Intocht!’
De Werkgroep Anders Vieren heeft zich intensief bezig gehouden met Palmpasen en ermee, 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, 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;
de kinderen zullen in hun eigen dienst natuurlijk weer de geliefde en smakelijke
Palmpasen-stokken maken!

Vespers in de Veertigdagen en in de Stille Week
Elke woensdagavond op weg naar Pasen is er om 19.30 uur een vesper in de Maranathakerk: een half uur van zingen, stilte, muziek, lezen, bidden. In de Stille
Week zijn er op maandag, dinsdag én woensdag (6, 7 en 8 april) vespers, eveneens
om 19.30 uur.

Witte Donderdag samen met de kinderen
De dienst op Witte Donderdag in de Maranathakerk is vanouds een dienst met
veel ruimte voor de kinderen: ze worden, samen met ouders of verzorgers, uitgenodigd om erbij te zijn en een actieve rol te spelen. We willen de kinderen vragen
om te helpen met het breken en delen van de matzes, het ronddelen van de bekers, het aansteken van lichtjes en bij lezen en bidden. Zo wordt het een viering
voor jong en oud, waarin we voedsel krijgen voor onderweg, om te ontdekken
‘waar vriendschap is en liefde, dáár is God’. In deze viering horen we o.a. het verhaal van de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen viert: een maaltijd waarin niemand de baas speelt over anderen, iedereen hoort erbij, een vrijheidsmaal.

Goede Vrijdag met cantorij
De cantorij werkt mee aan de viering op Goede Vrijdag in de Bergkerk. We lezen
uit Exodus en uit het Matteüsevangelie. Beelden en teksten van nu zetten ons
stil bij het lijden, bij het lijden van Jezus en bij de donkerheid in het leven van
zovelen hier en nu.

Stille Zaterdag 11 april - Meditatieve Paaswake met Taizé-liederen
Langzaam begint het een traditie te worden, dat de kring voorbereiders van het
maandagse Avondgebed in Bethel, op de avond van Stille Zaterdag een Meditatieve Paaswake houdt. Geleid door de verstillende liederen uit de kloostergemeenschap in Taizé zullen wij de stilte van die avond beleven en symbolisch
‘rond het graf’ waken, voordat wij jubelend nieuw licht en nieuw leven zullen
verwelkomen. Iedereen van harte welkom om 19.30 uur in Bethel. Er is geen
voorkennis vereist, zet gewoon je zinnen open en laat je meevoeren door liederen, liturgie en stilte.

Zondag 12 april - Paaswake
De Paaswake vieren we in de vroege morgen van de 12e april in de Maranathakerk, de dienst begint om 6 uur. We krijgen allemaal een kleine kaars, en ont-

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

Erediensten april 2020
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

05 april; 6e 40-dagentijd
Palmarum

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

09 april
Witte Donderdag

Ds. Olivier Elseman 15.00 uur
Heilig Avondmaal

zie Bergkerk

09 april
Witte Donderdag

Ds. Jan Eikelboom 19.30 uur
Heilig Avondmaal

Ds. Martine Nijveld 19.30 uur
Schrift en Tafel met kinderen

10 april
Goede Vrijdag

Ds. Martine Nijveld 19.30 uur

Ds. IJjo Akkerman

11 april
Stille Zaterdag

In Buurt- en kerkhuis Bethel
Taizé Paaswake om 19.30 uur
ds. Axel Wicke

In Buurt- en kerkhuis Bethel
Taizé Paaswake om 19.30 uur
ds. Axel Wicke

12 april
Paaswake

Zie Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld 06.00 uur
Schrift en Tafel

12 april
Pasen

Ds. Axel Wicke
m.m.v. cantorij

Ds. IJjo Akkerman
10.30 uur

19 april
Quasimidi Geniti

Ds. Folly Hemrica

Ds. Olivier Elseman

28 april; Misericordia
Domini / Goede Herder

Mw. Sity Smedinga

Ds. Erika van Gemerden

05 mei;
Jubilate

Gemeenschappelijke dienst om
10.30 uur in de Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld

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

Oecumenisch leesrooster april 2020
		
05 april
Oecumenisch
Alternatief:
09 april
Oecumenisch
Alternatief:
10 april
Oecumenisch
Alternatief:
12 april
Oecumenisch
Alternatief:
19 april
Oecumenisch
Alternatief
26 april
Oecumenisch
Alternatief:

Oude Testament
Jesaja 50:4-7
Exodus 11:1-10
Exodus 12:(1)15-20
Exodus 12:1-28
Exodus 12:(1)21-28
Exodus 12:29-42
Exodus 14:9-14
Exodus 14:15-15:1
Genesis 8:6-16
Exodus 15:22-16:27
Jesaja 43:1-12
Exodus 16: 28-17:7

Epistellezingen
Filippenzen 2:5-11

Evangelielezingen
Matteüs 26:1-27, 66

Psalm 81

Johannes 13:1-15

Hebreeën 9:11-15

Johannes 18:1-19, 42

Kolossenzen 3:1-4

Johannes 20:1-18

1 Petrus 1:3-9

Johannes 20:19-23(31)

1 Petrus 1:17-23

Johannes 21:1-14

steken deze, als het nog donker is, aan de nieuwe paaskaars. We horen bijbelse
opstandingsverhalen en eigentijdse vertolkingen. We staan ook zelf op en maken
een rondgang langs de doopvont, om een waterkruisje te halen, achter die Éne
aan. We vieren samen de maaltijd, verbonden met de Opgestane en met elkaar.
De Paaswake is een dienst, zoals we dat wel zeggen, waarin alles wat liturgie heet,
meedoet. Je zou ook kunnen zeggen, dat alles wat bij het leven hoort, een plek
krijgt. Weet je welkom om samen met anderen de weg van donker naar licht te
gaan, als nieuw begin van leven en samenleven.

Paaswake-gelegenheidskoor
In de paaswake zingt een paaswake-gelegenheidskoor. Jorina van Bergen en Bert
van Stam hebben de muzikale leiding. De repetities zijn op de zaterdagen 28
maart, 4 april en 11 april. Telkens om 13 uur in de Maranathakerk. 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

Eerste Paasdag 12 april - feestelijke paasdienst met cantorij
Met Pasen, het feest van de opstanding van Jezus, vieren wij het leven! Het leven
dat sterker is dan alle macht van de dood. Het volle, overstromende dat God voor
ons wil. Het leven van hoop, van bevrijding. Het leven dat niet gemaakt, berekend
of gemeten, maar alleen in verhalen verteld en door liederen bezongen kan worden.
Daarom zullen wij met Pasen naar verhalen luisteren. Verhalen van hoop.
Verhalen van leven. Verhalen van licht.
Daarom zullen wij met Pasen, ondersteund en verrijkt door de cantorij, liederen zingen en horen. Liederen van hoop. Liederen van leven. Liederen van licht.
Weet je welkom om 10 uur in de Bergkerk. Welkom om mee te vieren. Welkom om mee te luisteren en mee te zingen!
ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

Voorbehoud Erediensten en agenda
Wellicht dat de maatregelen aangaande het coronavirus impact
hebben op de in april geplande erediensten en activiteiten. Op
het moment van schrijven (14 maart 2020) worden kerkdiensten
en tal van samenkomsten afgelast. De kerkenraad informeert
een ieder via mailgroepen, websites en persoonlijk contact.
Houdt voor de situatie na 1 april de websites in de gaten. Voor
gemeenteleden die hiertoe niet in staat zijn: u kunt bellen naar:
ds. Martine Nijveld, of ds. Axel Wicke.
www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org
of www.betheldenhaag.nl of www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

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
Vastenmaaltijd
p de dinsdagavond van 10 te vegetarische soepen waar brood bij
bordje
maart kwamen wij bij el- werd geserveerd, met als toetje een
kaar voor een vastenmaaltijd mandarijn. Tenslotte las Martine ons
voor
in
de Bergkerk.Bethel
Bij aanvang vertelde een Joods verhaal voor, over het in de

Agenda april
januari
2020

O
E

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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Vaste activiteiten

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
mei-nummer
uiterlijk
op
Diaconie BergkerkBergkerk/
ZWO-commissie
op 8 januari
Bethelkapel
13
april aan:
NL39 TRIO 0786 8127 02
zenden
zendenaan:
wijkkrantdhw@gmail.com ZWO-commissie Bergkerk/
wijkkrantdhw@gmail.com Bethelkapel

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds
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2597 KA
Den
Haag
”SORGHVLIET”
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1
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04 29
”WALDECK”
Oude Haagweg
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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

Vaste activiteiten

erik c.Vastlegging
cox persoonlijke

wensen in ons[vertrouwelijke
dag en nacht

archief (kosteloos)
06 19 538
402
Kostenbegroting, -informatie

Uitvaartverzekering (geïndexeerd)

Depositoregeling (waardevast)
egardsuitvaart.nl

den haag
Henri de Jong Tuinen
070 - 3451676
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Kantoor en bespreekruimte
I

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

mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl
070 345 61 53

Di 21
20 u Gespreksavond Exodus, Maranathakerk
Wo 22 14.30 u Lezing Denkers in Duitsland, Maranathakerk
Do 23
20 u Samen gedichten lezen, Bethel
Bethel zie betheldenhaag.nl
Za 25
17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo
29
20
u Lezing
verhalen, Maranathakerk
Buurtbios
2eHet
vrij Oranjehotel-de
van de maand, 19.30-22.30
u
Za
28
13
u
Oefenen
koor
Paaswake,
Maranathakerk
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
Bethel ziespreekuur
betheldenhaag.nl
Juridisch
iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Buurtbios
2e vrij
van4ededo
maand,
u vr, 18 u
Maaltijden
di,
2e en
van de19.30-22.30
maand, laatste
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Meditatief
Computerhelpdesk ma
di 14-16
u, do 10-12
avondgebed
19.30-20.15
u u
Creaclub ouderen 3e
di 10-12.00
Rouwverwerkingsof 4e wouvan de maand, 10.30-12.30 u
Kinderclub
vrij 19-20 u
groep
KidsTime-middagen 1e
wo,en
za,3e
om
de 2 weken,
17.00-19.00
u u
TeenTime
vrijdag
van de maand,
20-22
Juridisch spreekuur 2e
iedere
3e di
de maand,
Verhalencafé
vrij van
devan
maand,
15-17 u19.30-20.30 u
Maaltijden
di, 2e en
van
maand,
Vrome
Freule
iedere
2e4e
dodo
van
dede
maand,
v.a.laatste
20 u vr, 18 u
Med. avondgebed laatste
ma 19.30-20.15
u
Vrouwencafé
of voorlaatste
za van de maand, 15-17 u
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 u
Amnesty
4e
ma van
devan
maand,
20 u v.a. 20 u
Vrome Freule
iedere
2e do
de maand,
Buurtkoffie,
wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert
3e zo van de maand, 17-18 u
Bergkerk
‘Het gesprek’
3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
Fair Trade stand
iedere
laatste
zondag 20
vanu de maand, 11-11.30 u
Locatieberaad
2e
ma van
de maand,
Oefenen Cantorij
iedere
woensdagavond,
Maaltijd
2e
wo van
de maand, 18 u19-20
(nietuur
in september)
(niet
in
vakanties)
Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven
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 juli, augustus
en september)
Reserveren: (070) 352 14 78
PIGL
di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

telefoon

I

Wijkgemeente Den Haag West

Vraag naar de
aantrekkelijke tarieven.

Taizé-viering,
Leeskring
De Bethel
spiritualiteit van Bonhoeffer,
Houtrustkerk
KidsTime-middag, Bethel
PraatMaal
Klimaatcrisis,
Bethel
Gemeentemaaltijd,
Maranathakerk
Bezinningsavond
Groen geloven, Bergkerk
Vrome Freule
Leeskring
De spiritualiteit
vanBethel
Bonhoeffer, Bethel
Verhalencafé,
over etiquette,
Oefenen
koor
Paaswake,
Maranathakerk
Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Verantwoordelijk
en tòch
blijKort
leven!
BethelMuziekMatinee,
Irma
enBethel
Marrit van der Weij Maranathakerk
Gemeentemaaltijd
Met de krant en Bijbel
op tafel, Bergkerk
KidsTime-middag,
Bethel
Leesclub,koor
Kwaliteit
van leven
Oefenen
Paaswake,
Maranathakerk
Mini
retraite,
buitenlocatie
Paaswake, Maranathakerk
Kamp-film-avond,
Bethel
Kring
Krant & Bijbel,
Bergkerk
Harpconcert
Naomi, Maranathakerk
Vrome
Freule,Merel
Fahrenheitstraat
558
Als het leven pijn
doet,Bethel
Bethel
Verhalencafé,
Rivalen,
Vrouwencafé, Over
optimisme,
Bethel
BethelBuurtBios,
Sous
le soleil de
Satan
Lezing: Nepnieuws, Peter
Burger,
BethelMuziekMatinee,
Matinee
opMaranathakerk
hakken, Bethel

www.joostfvanvliet.nl
I

Wijk info
Wijk info

Adverteren?

19.30
14 u
17 u
17.30
18 u
20 u
20
15 u
13
11.30 u
20
15 u
17 u
10.30
17 u
14 u
13
68 u
19
11 u
17 u
20
10.30
15 u
15 u
19.30
20
15 u

ERLAND
ED

lk jaar
de gemeente
Den Haag
Margriet
ons reikt
wat over
het vastendoel
ogen zien van je zuster of broeder.
een
gouden,
zilveren
en
bronzen Een sobere maaltijd, zo stond het
(St. Bootvluchteling, NL97 RBRB
bordje
als waardering
voor ex0918 9326
37).uit
Daarna
zongen we onaangekondigd. Maar het bleek voedcellentie
in
eetgelegenheden
voor
ouderen.
der begeleiding van Martine Lied 224 zaam genoeg en met liefde gemaakt,
Daarbij
sturen
(op
de wijs
vanzij
‘t ‘mystery
Zonnetjeguests’
schijntnaar
zo deze
waardoor wij met gevulde maag en
plekken.
heerlijk schoon) in canon. Toen was hart weer huiswaarts konden gaan!
Eind uit
2017drie
vielheerlijke
Buurt-en-kerkhuis
er keuze
zelfgemaak-Bethel Marieke Smits
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met professionele bedrijven als Apettito en Van Harte
en zorginstellingen als Florence. Maar die
moesten het stellen met brons of zilver en
wij ontvingen goud!
En waar zijn wij dan zo goed in? Wat zijn
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
dat wij deze waardering hebben gekregen?
Het zijn de volgende aspecten die genoemd
werden: verse producten, op locatie bereid,
variatie van gezonde maaltijden en goed
gastheer/-vrouwschap waar aandacht is
voor de gasten.
We zijn trots op deze waardering en hopen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klaas Bruins

Ma 1
Wo
Wo 10
Do
Wo210
Do 211
Vr 312
Za
Zo 414
Di
Zo714
Wo 8
Wo 817
Vr 19
Za
11
Za
Zo 20
12
Za 20
Wo
15
Zo 21
Do
16
Wo1724
Vr
Za17
27
Vr
Wo19
31
Zo

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
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