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Hulp uit onverwachte hoek

H

et is zondag, voor de derde
keer al, zitten we voor het
computerscherm om de online kerkdienst te bekijken en te beluisteren, die deze keer in de Bergkerk is
opgenomen.
De diensten worden afwisselend
vanuit de Bergkerk en de Maranathakerk uitgezonden. In deze vervreemdende corona-tijd is de wekelijkse gang
naar de kerk ons ontnomen en daarbij
dus ook het wekelijks contact met vertrouwde gemeenteleden. Hoewel wat
onwennig, blijven de Erediensten op
deze manier toegankelijk. De voorgangers, ds. Martine Nijveld en ds. Axel
Wicke missen ook iets essentieels, namelijk een aandachtig gehoor in een gevulde kerk, het gesprekje met kinderen
van de kindernevendienst, nonverbale
reacties als een glimlach of instemmend
knikken. De kerkzaal is wel erg leeg.
Gelukkig zorgen de krachtige,
warme tonen van orgel en piano, bespeeld door Warner Fokkens (Berg-

kerk) en Bert Stam (Maranathakerk)
voor sfeerverhoging. Maar de techniek, de beelden en het geluid, door
wie wordt dit verzorgd? Zijn naam
is Andreas Rodler, hij komt uit Oostenrijk, uit een dorp in de buurt van
Graz. Andreas heeft een opleiding als

ICT’er afgerond en woont en werkt
nu in Den Haag. Hij vertelde me, dat
hij zich heel erg thuis voelt in Den
Haag en dat hij hier nog lang hoopt te
blijven. Naast zijn baan heeft hij een
grote hobby: hij maakt podcasts. Hij
interviewt wereldwijd Duitstalige ex-

Opbeurende tekeningen

O

ok kinderen leveren hun eigen bijdrage aan het gemeente-zijn in deze ándere tijden.
Eén gezin stuurde me een foto toe met
daarop Wijkkranten en kindertekeningen. Elke Wijkkrant/Kerk in Den
Haag in hun bezorgwijk (48 adressen)
kreeg er ook een tekening bij.
Vanuit een ander gezin kreeg ik tot
twee keer toe een stapel tekeningen/
kleurplaten. Op de eerste stapel kleurplaten stond: “We hopen dat deze tekening voor een glimlach zorgt”. Bij
mij kwam die glimlach meteen en ik
hoop bij anderen ook.
De tekeningen hebben ondertussen een goede bestemming gekregen!
Alle kinderen: bedankt!
ds. Martine Nijveld

Creatief Palmpasen

A

Zo kon Palmpasen toch nog op gepaste
wijze ‘gevierd’ worden!
Marinus van Kooij

idee dat alle kinderen dan maar thuis
in kamer of tuin een eigen intocht
moesten ensceneren. Omdat de leiding van de kindernevendienst daarvoor niet in de gelegenheid was, stelde de Jeugdraad, in de persoon van
Roanne en Nelleke, elf palmpasenstok-knutselpakketten samen. Die
werden vervolgens bij de gezinnen
thuis afgeleverd. Een enkele ouder had
zelf in knutselmateriaal voorzien. Van
het maken van de palmpasenstokken
maakten sommige ouders foto’s en
filmpjes, die tijdens de online-kerkdienst op Palmzondag door Andreas
vertoond werden.

zichtbare verbetering van beeld en geluid. Opbouw, opnames en afbouw
duurt al gauw twee uur, daarnaast is hij
ook nog een poos bezig met onder andere montage. Een dienst voorbereiden
voor uitzending komt neer op ongeveer
tien uur. Een behoorlijke tijdsinvestering. Elke week werkt hij aan verbeteringen en dat is te zien en te horen.
“Wat het een beetje moeilijker
maakt, is dat het om twee kerken gaat.
Ik heb geen auto, dus moet apparatuur
mee met openbaar vervoer.” Hij voelt
zich dan wel eens een pakezel, zegt hij
met een lach. Hulp uit onverwachte
hoek, wat zijn we er blij mee en wat
vervoer betreft, daar zoeken we wel
een oplossing voor.
Edwine Muller
Noot van de redactie: inmiddels heeft
Andreas extra apparatuur aangeschaft
(betaald door de wijkgemeente) waardoor hij veel tijd bespaard en gelukkig
niet meer aan de 10 uur montage komt!

Samen delen

Ds. Martine Nijveld ontving verschillende tekeningen van kinderen
om door te geven aan anderen.

ls je Palmpasen zegt, zeggen
de kinderen palmpasenstokken maken. Deze jaarlijks
terugkerende gebeurtenis, waarbij de
kinderen van de kindernevendienst
met hun rijk versierde palmpasenstokken in de kerk de intocht van Jezus
verbeelden, kon dit jaar niet in deze
vorm plaatsvinden.
Ds. Axel Wicke kwam met het

pats, zo heeft hij ook Axel leren kennen. “Bij toeval” vertelde hij mij. Een
vrouw uit Berlijn vertelde hem dat ze
een Duitser kende, die predikant was
en nu in Den Haag woonde en werkte. Op Baba.fm staat zijn interview
met Axel over zijn leven in Nederland
en het kerkasiel (www.tinyurl.com/
axelbabafm). Absoluut het beluisteren
waard. Door zijn hobby komt hij in
gesprek met mensen uit verschillende
landen, expats zoals hij. Via Twitter
melden ze zich aan om hun verhaal te
vertellen. “Spannend” noemt hij wat
mensen zoal beleven in een vreemd
land en willen delen met anderen.
Mensen, die je in het gewone dagelijkse leven niet gauw ontmoet. Toen hij
op Twitter het bericht van Axel las dat
wijkgemeente Den Haag-West ook
online ging, heeft Andreas meteen
aangeboden om te helpen met het livestreamen en filmen van online-diensten. Dat aanbod werd natuurlijk in
dank aangenomen. Sindsdien is er een

Er waren eens twee zussen die samen één grote sinaasappelboom bezaten. De
oudste woonde samen met haar kinderen, de jongste woonde alleen. Het was
in de tijd van de sinaasappelpluk. De zussen werkten er samen aan. Na het
plukken deelden ze de oogst in twee gelijke delen. Zo hadden ze allebei een
grote mand met sinaasappels in hun schuur.
’s Nachts kon de oudste zus niet slapen. Zij vond het eigenlijk helemaal geen
goed idee om de oogst zo te verdelen. “Ik heb het gezelschap van mijn kinderen,
en alle gezelligheid, het is wel vol in huis, zeker nu we veel thuis moeten blijven,
maar ik heb zoveel! En mijn zus is alleen, voor haar is het maar stil nu, ik kan
best wat extra’s voor haar doen!”
En zij stond op, ging naar haar schuur en in het donker bracht ze een paar
sinaasappels naar de schuur van haar zus.
De jongste zus kon ook niet slapen. Ook zij had geen vrede met de gelijke
verdeling. “Mijn zus heeft een gezin, en ze is er druk mee nu, de kinderen kunnen niet naar school, ze moeten thuis al het schoolwerk doen. En ik heb veel
meer tijd om snel een paar boodschappen te doen, ik ben alleen. Laat ik haar
dus maar wat sinaasappels brengen.”
Ook zij stond op en bracht in het donker een paar sinaasappels naar de
schuur van haar zus.
De volgende morgen verbaasden beide zussen zich er hogelijk over dat ze
ieder nog steeds hetzelfde aantal sinaasappels hadden.
Beiden stonden de volgende nacht opnieuw op en herhaalden de handeling
van de nacht ervoor. De oudste zus bracht sinaasappels naar de schuur van haar
jongste zus. De jongste deed hetzelfde.
Beiden vroegen zich de volgende morgen met nog grotere verbazing af wat
hier in hemelsnaam gaande was. Ze besloten die nacht voor de derde keer een
poging te doen. En dit keer gingen ze allebei precies om middernacht. Ze hoorden allebei de klok 12 keer slaan…
En zo gebeurde het dat ze elkaar halverwege hun huis tegenkwamen, elk
met een arm vol sinaasappels. Ze keken elkaar aan, schoten in de lach, legden
hun hand op het hart, en maakten een kleine buiging.
Boven glimlachte God en zei tegen de engelen: op die plek, waar mensen
samenwerken en zorgen voor elkaar, daar wil ik graag wonen…
ds. Martine Nijveld

Uit de kerkenraad
Wat is er veel gebeurd sinds het vorige nummer van de Wijkkrant uitkwam.
Wereldwijd een crisis waar elk land en elke gemeenschap mee te maken heeft.
Wat dat betreft zal het u niet verbazen dat het nadenken over ontwikkelingen
in de Wijkgemeente voor de komende jaren vooralsnog staat geparkeerd. Andere dingen vroegen onze aandacht. Wat kunnen we doen met de kerkdiensten,
en hoe houden we contact met de gemeente? Gelukkig is er sindsdien veel op
gang gekomen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Zoveel
nieuwsbrieven kreeg u vast nog niet eerder van de kerk. Fijn om te horen dat de
brieven ook gedeeld worden met wie niet zelf via de e-mail post kan ontvangen.
De kerkenraad hoopt over een tijdje weer wat op te pakken van wat nu blijft
liggen.
Voor nu een hartelijke groet, in verbondenheid, namens de wijkkerkenraad,
Erika van Gemerden, voorzitter.
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Column
Als al dit voorbij is, laten wij dan nooit meer als vanzelfsprekend
beschouwen:
Een handdruk met een onbekende
Volle schappen in de supermarkt
Gesprekken met buren, op de stoep
Samen zingen in de kerk
Een barstens vol theater
Uitgaan op een vrijdagavond
Hoe het avondmaal proeft en voelt
Een spontaan bezoekje bij een kennis
De ochtendstress tot de kinderen op school zitten
Een kopje koffie met een vriendin
Het stadion-gejuich bij een doelpunt
Elke diepe ademteug
Een saaie dinsdagmiddag
Het leven zelf.
Als dit eindigt,
laten wij erachter komen
dat wij een beetje
de mensen zijn geworden
die wij wilden worden
die wij geroepen waren om te zijn
die wij hoopten te zijn.
En laten wij
zo blijven: beter
voor elkaar
juist om al dit slechte.
Vrij naar “When This Is Over” van Laura Fanucci
ds. Axel Wicke

Dubbel glas: zware jongens

D

e gemeentezaal van de Maranathakerk is voorzien van dubbel glas. De
firma Piket uit Scheveningen heeft half maart de nieuwe grote glasplaten in de sponningen gehesen. Het waren tien ‘zware jongens’ van elk
tweehonderd kilo. De operatie verliep gesmeerd. Rechts op de foto bouwkundige
en gemeentelid Henk Teutscher, die de leiding had. Hij heeft ook het initiatief
tot de operatie genomen.
De gemeentezaal wordt intensief gebruikt, voor kerkelijke en andere activiteiten. Uit oogpunt van energiebesparing was de ingreep een logische investering.
Ook de verouderde radiatoren in de zaal worden over enige tijd vernieuwd.
Jan Goossensen

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)

24-uurs wake voor vluchtelingen
pardon heeft geleid blijft het onverminderd van belang op te komen voor
een humaan vluchtelingenbeleid en
menswaardige voorzieningen, ook nu
de aandacht zo opgeëist wordt door
corona.
Dit jaar 2020 willen we de wake
verbinden met kinderen die vluchten en met minderjarige asielzoekers.
Daar zijn twee concrete aanleidingen
toe. De wijze waarop de afsluitingsregeling van het kinderpardon wordt
ingevuld, vertoont dezelfde rigide
trekken als de invulling van het kinderpardon. En het aantal minderjarige asielzoekers dat ‘gewoon verdwijnt’
is zorgwekkend hoog en bedraagt
in Nederland bijna een kwart van de
minderjarige asielzoekers.

Initiatief

O

p 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Die dag
zetten we Bethel, met de
bekendheid die het door het kerkasiel
kreeg, opnieuw in als huis van Godvoor-mensen, als katalysator van betrokkenheid, relevante informatie en
publieke aandacht, met als ingrediënten: viering en inspiratie; persoonlijke
contact met vluchtelingen; informatie
en veel gesprekken tussen allerlei betrokken personen, groepen en organisaties; vorm van publieke actie (media-aandacht).

Het idee is om deze ingrediënten kort
en krachtig te realiseren in en rond een
24-uurs wake, waarin de viering steeds
weer overgenomen wordt door een andere voorganger/gemeenschap als basis, waarbij bezoekers in en uit kunnen
lopen, vergelijkbaar met het kerkasiel.
Het is de bedoeling dat dit een
jaarlijkse traditie wordt.

Vastenactie en
Voedselbank

Wij gedenken

D

e vastenactie was dit jaar voor
Stinchting Bootvluchteling.
Gewoonlijk staat er in de
veertigdagentijd een vastenpot in onze
beide kerken. Dit jaar hebben we mensen gevraagd om hun bijdrage over te
maken naar het rekeningnummer van
deze stichting. Dank voor alle giften!
De voedselbankactie gaat nog even
door: op drie adressen in de wijk staan
buiten in de tuin kratten, waar mensen, zolang het licht is, houdbare producten in kunnen stoppen. Deze drie
adressen zijn:
Cees Kaas, Goudenregenstraat 251,
links onder afdakje;
Jan Kouwenberg, Danckertsstraat
21, bij de voordeur;
Martine Nijveld, Fuutlaan 3, bij de
voordeur.
Mensen die niet naar buiten willen of kunnen en mensen die nog
iets meer willen doen, kunnen een
gift overmaken naar de voedselbank:
NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden. Dank
voor alle producten die we al in de
kratten aantroffen.
ds. Martine Nijveld

Kring Krant
& Bijbel
De kring is ook in juni afgelast. We
proberen met frisse moed in het nieuwe
seizoen deze kring weer op te starten!
ds. Axel Wicke

Meivakantie
Van maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei heb ik meivakantie. Collega Axel Wicke zal mij, indien nodig,
vervangen.
ds. Martine Nijveld
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Aandacht en betrokkenheid
blijven nodig

De 24-uurs wake wordt op 20 juni om
12 uur begonnen door de Protestantse Kerk van Den Haag en Stek, maar
zal verder door allerlei geloofsgemeenschappen ingevuld worden.

Welkom
Onder het voorbehoud dat het samenkomen van mensen weer veilig en toegestaan is in verband met corona mag
ik u van harte uitnodigen om wat van
deze 24-uurs wake mee te maken.
Klaas Bruins

Want na het kerkasiel dat mede tot
beleidsaanpassingen rond het Kinder-

Diny Vrolijk (19 maart 1939 - 18 maart 2020)
Een dag voor haar 81ste verjaardag overleed ons gemeentelid Everdina Vrolijk, bij allen bekend als Diny. Decennia was zij een trouwe bezoekster van de
Maranathakerk, waar zij ook jarenlang in de cantorij van Arie Eikelboom heeft
gezongen en bij talloze bazaars heeft meegeholpen.
Terwijl Diny op andere gemeenteleden een discreet en teruggetrokken indruk kon maken, was zij voor haar broer en zus steevast de aanjager, ideeëngever
en motivator en op latere leeftijd degene die oplettend en meelevend voor hen
zorgde. Niet alleen door hen, maar ook door onze gemeente zal zij worden gemist. We zullen voor haar broer, zus en andere dierbaren bidden.
ds. Axel Wicke

Arie Mooiman (24 mei 1932 - 29 maart 2020)
Op vrijdag 3 april 2020 hebben we in kleine kring afscheid genomen van Arie
Mooiman. Arie Mooiman is 87 jaar geworden. De dankdienst voor zijn leven in
de aula van Westduin was een samen zijn vol met muziek en vol met goede herinneringen, liefdevol verteld door zijn zoons: een lieve man, een samenwerker, hij
liet je vrij, hij liet je je eigen verantwoordelijkheid, geen mens van conflicten, maar
van er samen uit komen…
Samen met zijn vrouw, Atie Mooiman-Koster, was hij druk met de zaak aan de
Thomsonlaan: Mooiman Mode, waar hij zich tot ver na de pensioenleeftijd voor
inzette. De samenwerking van hun ouders werd door de zoons zo omschreven: ze
hebben elkaar goed aangevuld en elkaar goed aangevoeld. Atie overleed in 2015.
Arie verhuisde kort daarna naar een appartement aan de Zonnebloemstraat.
Ook de kerk hoorde er voor Arie een levenlang bij, van Scheveningen tot
Bergkerk.
Muziek speelde een grote rol in zijn leven. Een brede interesse had hij. Hij zong
zelf in het Christelijk Residentie Mannenkoor, maar had ook belangstelling voor
de muziek van zijn zoons. Altijd had hij muziek opstaan: het was vreemd als het
stil was in zijn huis. En altijd was het de muziek, die hem troost bracht, die hem
goed deed en bemoedigde. En zo klonk ook bij het afscheid muziek, van Händel
(‘Dank sei Dir, Herr’) en De Heer is mijn Herder tot de Beatles.
Zoals alle uitvaarten nu was ook deze uitvaart in besloten kring. Als de omstandigheden anders geweest waren, hadden ook vele anderen bij dit afscheid
kunnen zijn. Zij kwamen nu voorbij in de verhalen over de sociale kant van de
mens Arie Mooiman: aan alles wat hij deed hield hij vrienden, kennissen, klanten over. Een mooi mens is van ons heengegaan: we gedenken hem in dankbaarheid en respect.
ds. Martine Nijveld

Het nieuwe vergaderen

Samen
gedichten lezen

H

O

mdat niet zeker is of het zomerkamp dit jaar in juli wel of niet door
kan gaan, gaat de leiding door met de voorbereidingen. Denk aan het
verzinnen van de spelletjes, het samenstellen van het programma en
het bedenken van een spannend thema. Normaal gebeurt dat tijdens gezellige
kampvergaderingen bij de leiding thuis. Bij dat samenzijn borrelt de creativiteit
op en komen de leukste ideeën op tafel.
Dit jaar komt de leiding echter niet fysiek bijeen, maar in videovergaderingen. Het is even wennen. Het vereist ook een zekere discipline, want als iedereen
door elkaar kakelt komt er niets van een kampprogramma terecht. Maar als die
discipline er is, dan is er het bijkomend voordeel dat er efficiënt vergaderd wordt
en iedereen op tijd thuis is.
En nu maar hopen dat het zomerkamp kan doorgaan, want er hebben zich al
28 kinderen aangemeld.
Nelleke van Kooij

et samen gedichten lezen
in de maand mei zal zeker
nog niet doorgaan. Voor de
maand juni noem ik het hier onder
voorbehoud: op de vierde donderdagavond van de maand houden we een
avond ‘gedichten lezen’. 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 samen de betekenis bij elkaar. Gedichten lezen nodigt ook altijd uit tot
gesprek. 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.
Welkom op donderdag 25 juni, in
de huiskamer van buurt-en-kerkhuis
Bethel, van 20 - 21.30 uur. 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 of thee.
ds. Martine Nijveld

Een plantje als
hartelijke groet

Even voorstellen: Jean Quist

O

p de kop af vierhonderd rode
en roze plantjes zijn begin
april bij wijze van voorjaarsgroet afgegeven bij leden van de Maranathakerk. Ook buren en relaties
van de kerk deelden in de vreugde.
De bakken met vrolijke geraniums
waren een cadeau van een kweker in
het Westland. In de hal van de kerk
werden de plantjes voorzien van een
kaartje: ‘Een hartelijke groet voor u uit
de Maranathakerk als bemoediging in
deze moeilijke tijd. We voelen ons ook
nu met elkaar verbonden.’
Het cadeautje werd zeer op prijs gesteld, zo bleek uit de reacties. Iemand
die verbonden is aan de bewonersorganisatie Duinoord schreef: ‘Wat een
vrolijke verrassing! Ik heb een mooie
pot gekocht en de plantjes erin gezet.’
Jan Goossensen

100 jaar

D

e koffie en cake: dàt was vandaag het opvallendste verschil tussen een
uitvaartplechtigheid vóór en na de maatregelen die nu gelden rond het
coronavirus.
Lang geleden werd bij een bezoek aan de graven van voorouders een maaltijd
gebruikt en werd er soms ook eten meegenomen voor de overledene. Het was een
teken dat de wereld van de levenden en de doden bij elkaar hoorden.
Dat vroegere dodenmaal evolueerde in de loop der eeuwen naar onze ‘koffie
en cake’, of wijn en bitterballen: ze maken het mogelijk dat er contact is van mens
tot mens door bij elkaar te zijn als je iemand verliest van wie je houdt.
Het afstand moeten houden: dàt maakte het condoleren van de nabestaanden letterlijk afstandelijk. Nu was het voor een ieder wel heel alleen.
Erik Cox

Roepen: van poes tot Bach

H

et was een klein zwart-wit poesje. Buurvrouw S. riep me. Ze zocht
voor het dier een goed huis en ze wist dat ik wel een kat wilde. Haar
verleidelijke roep kon ik niet weerstaan en zodoende kwam Minosje
bij me wonen. Ze was zo klein dat ze de eerste weken in mijn borstzakje paste.
Dankzij het lieve dier groeide het contact met de buren. Op een goed moment zei buurman D. tegen mij: “Waarom zien we je nooit?” Hij kwam al jaren
in de Maranathakerk en wist dat ik ook lid was – op papier.
Goeie vraag. Over een roeping gesproken. In vragende vorm, misschien wel
de effectiefste manier.
Na een kleine dertig jaar gelukkig geleefd te hebben als praktiserend buitenkerkelijk mens durfde ik de drempel van de Maranathakerk over. Ik werd gelijk
getroffen door de schoonheid van het net gerestaureerde gebouw. “De vonk
sprong over”, zei Axel Wicke treffend in zijn praatje bij mijn ontheffing na
twaalf jaar uit het ambt van ouderling, eind januari.

Als ouderling deed ik de eerste Schriftlezing, Jesaja 49. Over de roeping van
de profeet.
“Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de Heer mij geroepen.”
Het vervolg, de preek, weefde een fijnzinnige balans: tussen falen en slagen.
Maar weer dat woord.
Ach, had ik een paar dagen eerder bedacht, waarom zou ik ook organist Bert
niet om een verzoeknummer vragen, bij wijze van aanvangsmuziek.
Het werd de koraalbewerking ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’. Van Bach,
uiteraard, want Bach blijft toch begin en einde van alle muziek. Het stuk klonk
sereen, helder en ingetogen.
De roep als uiting van verlangen, verklankt in een meditatieve melodie.
Een uitroep ten afscheid.
Kort en goed: terugkijkend op de voorbije jaren dank ik iedereen hartelijk voor
het in mij gestelde vertrouwen. Denk overigens niet dat ik vanaf nu in de kerk
met mijn handen over elkaar ga zitten.
Jan Goossensen

Babette’s Feast
De volgende aankondiging is onder
het voorbehoud, dat op 12 juni de corona-maatregelen zijn versoepeld en
het weer mogelijk en verstandig is, om
in groepsverband bij elkaar te komen.
Houd onze websites in de gaten!

De onhoudbare vrijheid

D

it is het thema bij het Praatmaal op 4 juni 2020 (onder voorbehoud
in verband met corona). In een ontspannen sfeer van een eenvoudige
maaltijd van gedachten wisselen en je mening verder vormen over wat
er speelt in het leven of in de samenleving; Een plek waar de soep nooit zo heet
wordt gegeten , als zij wordt opgediend: Dat zijn de ingrediënten van het PraatMaal, een initiatief van de Haagse Dominicus en Bethel.
Deze keer gaat het over vrijheid. 75 jaar na de tweede wereldoorlog is de vrijheid ingevuld met allerlei individuele vrijheid. Maar met deze individuele vrijheid wentelen we veel lasten af op de maatschappij. Dat is onhoudbaar. Wat
moet er veranderen?
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel, tijd: 17.30 – 19.30 uur, kosten: € 4.
Opgave: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl, Klaas Bruins, kbruins@
stekdenhaag.nl 070-318 16 56
Klaas Bruins

Eenzame uitvaart

Wat mij nu niet loslaat, is de repeterende kracht van een enkel woord, dat mij
onverwacht heeft vergezeld. Destijds en bij het afscheid.
Ik mocht voor die zondagochtend een lied uitkiezen. Mijn oog viel, na niet
zo heel lang nadenken, op Lied 316, van Jan Wit.
“Het woord dat u ten leven riep, is niet te hoog, is niet te diep.”
Over de kunst van het maken van simpele keuzes.
Ik had nog niets in de gaten.

H

et blijft een aardige gewoonte dat nieuwe medewerkers
zich voorstellen, want zo weten bijvoorbeeld de lezers van Wijkkrant Den Haag-West wie er nu weer
is bijgekomen.
In andere tijden had ik u vol trots
verteld dat ik aan de redactietafel
ben aangeschoven. Maar het gebeurt
nu allemaal bij iedereen afzonderlijk
thuis; inclusief de vergaderingen over
wat we allemaal gaan doen. Het heeft
verder weinig met het voorstelrondje
te maken, maar bij ons thuis letten we er nu wat beter op dat het wat opgeruimd
oogt wanneer anderen via een camera met ons over werk praten en ondertussen
langs ons heen in huis kijken en denken: waar doen ze het allemaal van?
Ik kan u nog vertellen dat ik al zo’n veertig jaar journalist ben. Vooral voor
technische uitgaven waar het over draad en kabel ging, stenen en cement en machines die lawaai maken. Vaak erop uit, op land en zee waar, deskundigen vanaf
grote hoogte de bijzonderheden van een bouwwerk onder de aandacht brengen
of geoefend meebewegend met de golven vragen: “Lust u misschien een haring?”
Ik heb vooral voor publicaties gewerkt waarmee het uiteindelijk niet goed ging,
valt me op, mijn geschiedenis overziende. Zo waren er publicaties waar hoger
geplaatsten een revolte voorbereidden tegen nòg hoger geplaatsten. Opstandelingen
worden niet meer standrechtelijk geëxecuteerd, maar geloof me, wat ervoor is teruggekomen is ook niet misselijk. Er waren ook uitgeverijen waar nog wel eens deurwaarders langskwamen. Dat was overigens wel interessant, want zo over de jaren
heen kun je dan vaststellen dat ook deurwaarderskleding aan mode onderhevig is.
Verontrustende vooruitzichten. Voor mijn nieuwe collega’s en ook voor u als
lezer. Zelf ben ik er intussen goed aan gewend geraakt. Dit wilde ik u ook nog
meedelen: ik speel tarogato. Voor wie dat weinig zegt: dat is een muziekinstrument waar je op moet blazen. Het is net iets teveel moeite om daar wat meer over
te vertellen en ruimte om er nader op in te gaan is er ook niet zo. Maar met een
beetje goeie wil kunt u de tarogato en diens muziek best wel verdragen. Misschien kunnen we er later nog eens op terugkomen.
Jean Quist

Een ervaring

O

p 24 maart zijn er bloemen
bezorgd van de Bergkerk
gemeente bij Dora Jager - de
Groot, Polanenhof 130, afd. Waterhof,
2548 MC, die op die dag 100 jaar is geworden!
Ria Smits

In BethelBuurtBios wordt op vrijdag
12 juni om 20 uur in Bethel de film
Babette’s Feast (Denemarken 1987,
102 minuten) vertoont.
In de 19e eeuw werkt de Franse
Babette als kokkin bij de vrome en
puriteinse zussen Martine en Filippa
op het Deense eiland Jutland. Zij wint
de hoofdprijs van de loterij en wil het
geld aan een feestmaal voor de zussen
en heel het dorp spenderen.
Deur open om 19.30 uur, de film begint om 20 uur. Van harte welkom!
ds. Axel Wicke
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Een lied van verlangen en hoop
in coronatijd
Een lied licht soms bijzonder op in een bepaalde tijd. Ik had dat
onlangs bij een online-dienst waar lied 1003 werd gezongen.
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirenestil is de straat overal.
refrein
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilennergens een feest in de stad.
refrein
Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikkenniemand een lach om de mond.
refrein
Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirenestil is de stad overal.
Klaas Bruins

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

M

ochten in juni de cafés en kroegen weer open zijn en mocht het (al!)
weer mogelijk en verstandig zijn om elkaar daar te ontmoeten, dan
hebben wij toch wel enorm veel om op te proosten en over te vertellen tijdens deze seizoensafsluiting van de Vrome Freule! Van levenskunstenaar
tot flierefluiter, van barfly tot kerkmuis, van filosoof tot twitteraar – iedereen is
welkom.
Op 18 juni 2020 komen wij (mits het weer mogelijk en verstandig is, houd
onze websites in de gaten!) vanaf ca. 20 uur in eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA) bij elkaar. Van harte welkom en neem graag
een vriend(in) of kennis mee!
ds. Axel Wicke

Paasgroet door de bus

E

lk jaar ontvangen oudere gemeenteleden en kwetsbare of zieke gemeenteleden een paasgroet namen de Wijkgemeente Den Haag West. Normaliter wordt deze paasgroet door de bezoekvrijwilligers van onze wijkgemeente
persoonlijk overhandigd. De paasgroeten
gingen dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, allemaal door de brievenbus.
De paasgroet bestond uit een voor deze
gelegenheid gedrukte kaart met daarin
een overdenking van ds. Martine Nijveld,
informatie over de aangepaste vieringen
rond Pasen en contactgegevens. Dit alles
samen met het paasnummer van ‘Open
Deur’, dat, zoals elk jaar veel mooie teksten, gedichten en foto’s bevatte. Het leverde inmiddels verschillende positieve
reacties op van de ontvangers en begrip
voor de alternatieve vorm.

Wij gedenken
Ilse van Gent (17 augustus 1929 – 8 april 2020)
Op hoge leeftijd overleed Ilse van Gent begin april aan het coronavirus. Ook al
kwam zij de laatste jaren niet meer in de kerk, zij heeft over tientallen jaren veel
voor de Paulus- en voor de Bergkerk gedaan en betekend, veel levens hebben het
hare geraakt, waarbij vooral haar enorme inzet als bezoekdame en voorzitter van
het Comité Meeleven zwaar weegt. Velen viel het op hoe goed zij kon luisteren
en dat zij met weinig woorden een diepe indruk kon achterlaten. Ze was een eenvoudige, lieve en heel creatieve dame, die niet alleen door haar nabestaanden,
maar ook door veel gemeenteleden die haar hebben gekend gemist zal worden.
Laten we hen, haar kinderen en andere dierbaren met onze gebeden omringen.
ds. Axel Wicke
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De Glazen van de
Pauluskerk

E

en paar jaar geleden was ik op
bezoek bij Tatie Reinhard, met
Gerdie van der Kolk samen.
Zij had een koffer in haar bezit met
gegevens over de geschiedenis van de
Pauluskerk in de Vogelwijk. Van de
Pauluskerk is afscheid genomen op zaterdagavond 2 oktober 2002, vanwege
bouwkundige problemen en verder samengaan met de Opstandingskerk. In
die koffer zaten een paar stukjes tekst
over de Glazen, geschreven door Elline van Dijk in 1985, hoorde ik later. Zij
had van de toenmalige koster gehoord
dat er van heinde en verre bezoekers
naar de Pauluskerk kwamen om de
glas-in-lood ramen te bekijken. Ik
was wel geïnteresseerd en nam ze mee
om daar later nog een keer iets over
te schrijven. Vorig jaar 2019 bezocht
ik ook verschillende kathedralen met
glas-in-loodramen gemaakt door
Marc Chagall en liet daar werkstukken van zien in de Kunstgalerij.
Het koninklijk bruiloftsmaal (a),
De schat in de akker (b), Het onkruid
op de akker (c), De wijze en de dwaze
maagden (d), de onrechtvaardige rechter (e), De talenten (f).
In 1957 werden deze ramen van
de glazenier de heer H.C. van der
Eck, in de beide zijbeuken van de
kerk aangebracht. Aan beide kanten bestaan zij uit drie raamgroepen van ieder drie ramen, dus in
totaal zes groepen, die elk een gelijkenis uitbeelden. In de rechter zijbeuk zag men als eerste aan de kant
van de Haviklaan Het Koninklijk
bruiloftsmaal (Matteus 22: 1-14)
De afbeelding toont op een ovale tafel een overvloed aan fruit en
ook wat drinkgerei in de vorm van
schenkkannen en bekers. Boven dit
alles, in de het middenraam, de uitnodigende hand van de Heer. Links,
de afwijzende gebaren van de lieden
die het veel te druk hebben met hun
eigen belangrijke besognes. Als tegenstelling zijn aan de rechterkant de
handen van de eenvoudige mensen,
die zomaar van de kruispunten van de
wegen bijeen werden gebracht en die
graag toetastten.
De schat in de akker en de kostbare parel (Mattheus 13:44-46)
Centraal in het middenraam zien
wij het fonkelende juweel van het Koninkrijk der Hemelen, dat de gehele
voorstelling domineert. Zijn uitstraling breidt zich uit tot in de beide zijramen en drukt als het ware de overige
symbolen in een hoekje. Deze beelden
overigens uiterst belangrijke menselijke waarden uit. In het linker zijraam
zien we een aesculaapstaf met twee
slangen, voor gezondheid en geneeskunst, een uil voor de wijsheid en een
wetsrol voor orde en gerechtigheid. In
het rechter zijraam zien we een olijftak
voor de vrede, een vogel voor de vrijheid, een lier voor de schone kunsten
en de helm van Pallas Athene.
In de rechter zijbeuk is nu de derde
en laatste groep voor bespreking aan
de beurt.
Het onkruid op de akker (Mattheüs 13:24-30)
Het middenraam toont de lichtende hand van de Heer, die het goede
zaad uitstrooit. Daarboven de duistere hand van de Boze, die het onkruid
er overheen zaait, midden tussen het

De schat in de akker (b)

Het koninklijk bruiloftsmaal (a)

Het onkruid op de akker (c)
koren. Er omheen ziet U de prachtige volle aren van het goede zaad. Daar
tussendoor woekert donker het schadelijke onkruid. Buiten de halve cirkel, die dit tafereel afrondt, wordt aan
de rechterkant de waardeloze rommel
bijeen geharkt en verbrand. Aan de
linkerkant daarentegen ziet men de
overvloedige oogst van de Gods goede
zaad: goudgeel graan, dat met de korenmaat wordt gemeten en daarna in
zakken geschept.
Het stukje met informatie over de
wijze en de dwaze maagden ontbreekt.
In de linker zijbeuk is de middelste raamgroep voor bespreking aan de
beurt. Zij beeldt uit de gelijkenis van
De onrechtvaardige Rechter (Lucas
18:1-8)
Centraal in het middelste raam
ziet u een flonkerende kroon die het

Godsrijk voorstelt, waarin vrede, orde
en gerechtigheid vanzelfsprekende zaken zijn. De stralen van de kroon dringen tot in de zijramen door. U ziet de
gevouwen handen van God’s uitverkorenen, die Hem om uitkomst smeken en die Hij recht zal verschaffen,
zoals de onrechtvaardige rechter zich
tenslotte gedwongen voelde om aan
de weduwe recht te doen. Ook twee
vogels koesteren zich in God’s stralende nabijheid.
Als laatste in deze serie is de linker
raamgroep van de linker zijbeuk voor
bespreking aan de beurt. Zij beeldt de
gelijkenis uit van de talenten (Matteüs
25: 14-30)
In het midden een ovale tafel met
daarop een beurs. De beurs is hier het
symbool van het ‘kapitaal’ van God
met daarbij vierkante zilverstukken,
betaalmiddelen uit het nabije Oosten.
Links daarvan de vijf talenten, die zijn
verdubbeld voor de toewijding en ijver
van de eerste knecht, rechts de verdubbeling van de twee talenten van de
tweede knecht. Rechts onderaan het
in de grond verstopte enkele talent,
waarmee de derde knecht niets had
ondernomen.
In de benedenruimte van de Bergkerk hangen tegenover de bar nog
twee afbeeldingen uit de Pauluskerk.
Een aantal foto’s voeg ik hierbij uit het
archief, ook van Tatie, van het boekje
dat uitgegeven is bij de sluiting van de
Pauluskerk Deze heb ik ook genummerd van a t/m f, voorzover aanwezig.
Marion Jongens

De onrechtvaardige rechter (e)

Kerk Open

O

p de zaterdagen tot Pinksteren is de Maranathakerk open van 14-16
uur. U kunt daar dan terecht om even stil te zijn, tot rust te komen,
te bidden, een kaarsje aan te steken. Natuurlijk houden we ons aan de
veiligheidsmaatregelen voor het coronavirus.
Carolien Gijsbers

Rond de diensten

Terwijl dit (op 13 april) wordt geschreven, zijn alle kerkdiensten met in de kerken
aanwezige gemeenteleden als onderdeel van de ‘corona-maatregelen’ tot en met
Pinksteren (31 mei) afgelast en is het nog volstrekt onzeker, of deze maatregelen
na deze datum worden verlengd en zo ja, tot wanneer. De volgende informatie is
dus zeker voor alle zondagsdiensten tot en met 31 mei van toepassing en wellicht
ook langer dan dit:
Per zondag is er één dienst in onze wijkgemeente, nu eens uit de ene, dan
weer uit de andere kerk (voor de tijdstip en de voorganger van de zondag, zie het
rooster).
Bij al deze diensten zijn slechts aanwezig wie noodzakelijk zijn voor de uitvoering, we volgen in dezen de richtlijnen van de PKN.
De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerk
omroep.nl of de app Kerkomroep. En ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal. Zoek op youtube.com naar Wijkgemeente Den Haag-West en u
vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest.
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren, gefilmd door onze
cameraman Andreas Rodler (zie het interview met hem elders in de Wijkkrant).
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk.
Daar zijn ook de preken te vinden. Ook kunt u per mail of telefoon de preek
opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe. U kunt gebedsintenties
voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
ds. Axel Wicke
Hierboven staat: ‘Bij al deze diensten zijn slechts aanwezig wie noodzakelijk zijn
voor de uitvoering’: bij dezen een woord van dank voor iedereen die de afgelopen
tijd meegewerkt heeft aan deze ándere vieringen. Ook de komende tijd zullen
musici en solisten uit ons midden erbij betrokken zijn. Daar zijn we blij mee,
want dat maakt het geheel meer tot een kerkdienst, tot een viering van samen.
Dank ook aan de kosters, die creatief meedenken en meewerken, o.a. om de kwaliteit van het geluid tijdens de uitzendingen te verbeteren. En natuurlijk dank
aan Andreas Rodler, die met grote inzet aan de uitzendingen werkt, die we via
ons Youtubekanaal uitzenden. In dit nummer van de Wijkkrant vindt u een interview met hem. Marieke Smits voorzag ons Youtubekanaal van een originele
foto: met in elkaar overlopende kerkgebouwen. En zo zouden er vast nog meer
namen te noemen zijn van mensen die dit alles mede mogelijk maken.
Dank ook voor alle reacties, die we in de afgelopen tijd kregen op deze online-vieringen. Zo kunnen we elke zondag werken aan verbetering! Een kerkdienst
zonder kerkgangers is echt iets anders als een dienst mét. Je mist het samenzijn, de
koffie na afloop, het zingen met al die verschillende stemmen, het elkaar groeten,
een praatje, en nog zoveel meer. En tegelijk is er verbondenheid, wetend dat veel
mensen elk op een eigen plek en eigen tijd de vieringen meebeleven.
Zondag 3 mei, las u in de vorige Wijkkrant, zou een doopdienst zijn. Deze doop
wordt verplaatst naar een later moment, vermoedelijk ná de zomervakantie.
ds. Martine Nijveld

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 mei 2020
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

03 mei
Jubilate

Zie Maranathakerk

Ds. Martine Nijveld
Via kerkomroep en Youtube

10 mei
Cantate

Zie Maranathakerk

Ds. Axel Wicke
Via kerkomroep en Youtube

17 mei
Rogate

Ds. Martine Nijveld
Via kerkomroep en Youtube

Zie Bergkerk

21 mei
Hemelvaartsdag

Geen dienst

Geen dienst

24 mei
Exaudi

Zie Maranathakerk

Ds. Axel Wicke
Via kerkomroep en Youtube

31 mei
Pinksteren

Ds. Axel Wicke
Via kerkomroep en Youtube

zie Bergkerk

De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app
Kerkomroep. En ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente
Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest. Ook
op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren. Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later
meevieren, gefilmd door onze cameraman Andreas Rodler.
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de preken te
vinden. Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen bij de voorganger van dienst. Dan sturen we die
per mail of post naar u toe.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
Erediensten juni 2020
Gebruikelijk treft u hier ook de diensten voor de maand juni. Door de huidige coronacrisis is het nu nog
niet duidelijk wanneer er weer diensten mét gemeenteleden gehouden mogen worden. Actuele info
vindt u op de websites www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org. Deze info zullen we
ook tussentijds in nieuwsbrieven/mailings met u delen.
Anja Drost-Born

Leesrooster mei en juni 2020
		
03 mei Oecumenisch
Alternatief
10 mei Oecumenisch
Alternatief
17 mei
Oecumenisch
Alternatief
24 mei Oecumenisch
Alternatief
31 mei Oecumenisch
Alternatief
07 juni
Oecumenisch
14 juni
Oecumenisch
21 juni
Oecumenisch
28 juni
Oecumenisch

Oude Testament
Nehemia 9:6-15
Exodus 17:8-16, Psalm 56
Deuteronomium 6:20-25
Exodus 19, Psalm 68:1-17
Jesaja 41:17-20
Exodus 20:1-21, Psalm 19:8-15
Ezechiël 39:21-29
Exodus 23:1-17, Psalm 71
Ezechiël 11:17-20
Exodus 24, Psalm 87
Exodus 34:4-9
Jesaja 12:1-6
Jeremia 20:7-13
Jeremia 29:1, 4-14

Epistellezingen
1 Petrus 2:19-25

Evangelielezingen
Johannes 10:1-10

1 Petrus 2:1-10

Johannes 14:1-14

1 Petrus 3:8-18

Johannes 16:16-24

1 Petrus 4:12-19

Johannes 17:1-13

Handelingen 2:1-24 Johannes 14:23-29
2 Korintiërs 13:11-13
Romeinen 5:6-11
Romeinen 5:15-19
Romeinen: 6:3-11

Matteüs 28:16-20
Matteüs 9:35–10:15
Matteüs 10:16-33
Matteüs 10:34-42

Omzien naar elkaar

O

mzien naar elkaar gaat in deze tijd anders dan anders. Veel contact
verloopt telefonisch, per mail of app, of op nog weer andere manieren.
Mocht u vragen hebben of behoefte aan contact, neem dan gerust contact op met één van onderstaande mensen:
Aaltje Visser, pastoraal ouderling Den Haag-West, tel. 070-323 32 20
Sietske Oosterheert, coördinator Omzien naar elkaar rond de Maranathakerk, tel. 070-323 91 89
Ria Smits-de Bruin, coördinator Omzien naar elkaar rond de Bergkerk, tel.
070-368 39 66
ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl
ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl

Kers en pruim uit kerktuin

H

et zijn nu
nog sprieterige takjes,
met een enkel groen
blaadje, maar over een
paar jaar zullen aan
deze fruitboompjes
naast de Maranathakerk de heerlijkste
vruchten hangen. Leden van de werkgroep
Groene Kerk hebben
eind maart zeven boompjes geplant.
Gerekend vanaf de garderobemuur zal de nieuwe aanplant Deo Volente het
volgende gezonde fruit opleveren. Appel (Golden Delicious); appel (Cox’s Orange); pruim (Opal); kers (Stella); peer (Conference); abrikoos (Tros Oranje); peer
(Duo-peer, zowel Conference als Doyenne du Comice).
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
en Jean Quist
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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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

68 –
– Wijkkrant
Wijkkrant Den
Den Haag
Haag West
West

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

Bergkerk

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

Zo 28

11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk

Vaste activiteiten
Vaste activiteiten
Bethel zie betheldenhaag.nl

Ook deze activiteiten zijn voor de maand mei zijn afgelast en voor juni
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
geldt
nog een voorbehoud.
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Bethel zie betheldenhaag.nl
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
Creaclub ouderen di 10-12.00 u
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
Kinderclub
vrij 19-20 u
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Creaclub ouderen di 10-12.00 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Kinderclub
vrij 19-20 u
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
KidsTime-middagen
Meditatief
wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
avondgebed
ma 19.30-20.15 u
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
Maaltijden
di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
groep
Med. avondgebed ma 19.30-20.15 u
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
TeenTime
1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 u
Verhalencafé
2e vrij van de maand, 15-17 u
Vrome Freule
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrome Freule
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Vrouwencafé
laatste of voorlaatste za van de maand, 15-17 u
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Bergkerk
Amnesty
4e ma van
de maand,
Fair
Trade stand
iedere
laatste
zondag 20
vanude maand, 11-11.30 u
Buurtkoffie,
wo 10-12
u (niet in september)
Oefenen
Cantorij
iedere
woensdagavond,
19-20 uur
Klassiek concert
3e zoinvan
de maand, 17-18 u
(niet
vakanties)
‘Het gesprek’
3e wo van de maand, 14.30-16.30 u
Locatieberaad
2e ma van de maand, 20 u
Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Maaltijd
2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
Amnesty
4e
ma van de(070)
maand,
2056.
u
Reserveren:
355 73
Buurtkoffie
elke
wo
10-12
u,
op
de
1e
PIGL
di 11 u, Protestants Indischwo
Geestelijk Leven
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

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

Klatteweg 7

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
behulpzaam, regelend.
2597 KA
Den
Haag Betrokken,
”SORGHVLIET”
Groot
Hertoginnelaan
1
Vastlegging persoonlijke
wensen
in ons vertrouwelijke
Telefoon
06-53 28
36Loosduinen
04
29
Formeel
waar dat
nodig
is, ontspannen
”WALDECK”
Oude Haagweg
archief (kosteloos)

-informatie
THUIS-opbaring met vereiste middelenals
endat
zorgkan. DatKostenbegroting,
kunt u verwachten

Uitvaartverzekering (geïndexeerd)

ORGA
RT

I
ISAT E - N
N

Tel. (070)Nijveld
779 07 24
Martine
Werkdagen:
maandag,voor
dinsdag,
Eerste
aanspreekpunt
wie
donderdag,
woont
aan devrijdag.
zeekant van de lijn
Telefonisch best
bereikbaar
Kennedylaan,
Segbroeklaan,
tussen 8.30 en Laan
9.30 uur.
Stokroosstraat,
van
me.nijveld@ziggo.nl
Meerdervoort,
Groen van
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Prinstererlaan
Tel.
(070) 779
07 24
Kerkelijk
werker
ouderenpastoraat
Werkdagen:
maandag, dinsdag,
Sity Smedinga
donderdag,
vrijdag. 70 jaar +
Eerste aanspreekpunt
Telefonisch
bereikbaar
Tel. 06 37 35best
07 51
tussen
8.30 en 10.00 uur.
sitysmedinga@gmail.com
me.nijveld@ziggo.nl
Jeugdwerk
Fuutlaan
3, 2566 SB Den Haag
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Jeugdwerk
Nelleke van Kooij
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
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

Vraag naar de
aantrekkelijke tarieven.

- UITVAA

Wijkgemeente Den Haag West

Adverteren?

(waardevast)
als u mij vraagtDepositoregeling
het afscheid
van een
overleden dierbare tetelefoon
begeleiden.

Henri de Jong Tuinen
070 - 3451676
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
Ontwerp Aanleg Onderhoud
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Kantoor en bespreekruimte
I

Wijk info
Wijk info

Het culturele en levensbeschouwelijke
programma van de Maranathakerk is
in ieder geval tot Pinksteren, eind mei,
afgelast. Alle lezingen, concerten en
andere groepsbijeenkomsten komen te
vervallen.
Over de laatste bijeenkomsten van
het seizoen, in juni, is nog niets bekend. Op de website staat te zijner tijd
actuele informatie.

Ma 12020
19.30 u Taizé-viering, Bethel
Mei
Wo 10
17 uactiviteiten
KidsTime-middag,
Bethel
Alle
geplande
in de maand
mei zijn afgelast.
Wo 10
18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 112020 20 u Vrome Freule
Juni
Vr 12
15 u activiteiten
Verhalencafé,
over etiquette,
Bethel
Onderstaande
zijn onder
voorbehoud.
Zo 14
u Leeskring
Koffieconcert
Warner Fokkens,
Bergkerk
Wo
3 11.30
14 u
De spiritualiteit
van Bonhoeffer,
Zo 14
15 u Houtrustkerk
BethelMuziekMatinee, Irma Kort en
Marrit van Onhoudbare
der Weij
Do 4 17.30 u PraatMaal
vrijheid, Bethel
Wo
17
10.30
u
Met
de
krant
en
Bijbel
op
tafel,Bonhoeffer,
Bergkerk Bethel
Vr 5
20 u Leeskring De spiritualiteit van
Vr
19
14
u
Leesclub,
Kwaliteit
van
leven
Wo 10
17 u Gemeentemaaltijd Maranathakerk
Za12
20 19.308 u
u BethelBuurtBios,
Mini retraite, buitenlocatie
Vr
Babette’s Feast
Za 13
20
19 u
u KidsTime-sluitingsmiddag
Kamp-film-avond, Bethel
Za
17
Zo 21
17 u
u Lezing
Harpconcert
Merel
Naomi,Maranathakerk
Maranathakerk
Wo
17 14.30
over Piet
Paaltjens,
Wo
24
10.30
u
Als
het
leven
pijn
doet,
Bethel
Do 18
20 u Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Za 20
27
15 u
u 24-uurs
Vrouwencafé,
Overvluchtelingen,
optimisme, Bethel
Za
12
wake voor
Bethel
Wo25
31
20 u
u Samen
Lezing: gedichten
Nepnieuws,
PeterBethel
Burger, Maranathakerk
Do
20
lezen,

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag
I

jaar reikt de gemeente
Haag vervolgens bij alle kinderen uit het
zo’n 70lkknutselpakketjes
samen. Den
Die werden
een
gouden,
zilveren
en
bronzen
ledenbestand thuis bezorgd.
bordjevan
uitKooij
als waardering voor exMarinus
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
Daarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
plekken.
Eind 2017 viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
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

Agenda januari

www.joostfvanvliet.nl
I

H
E

Cultureel
programma
tot juni afgelast

ERLAND
ED

KidsTime op afstand
Gouden
oe houd je het contact met de kinderen als de KidsTime-middagen niet
bordje
door kunnen gaan? De leiding mist de kinderen wel. Zouden de kinderen de KidsTime-middagen ook missen? Om toch iets te laten horen
voor
Bethel
en een beetje van
de KidsTime-sfeer te laten proeven, stelden Leander en Nelleke

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

