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Creativiteit 
In de maand juli gaan we weer live vieren. Weliswaar met allerlei beperkingen, maar toch! We zijn blij 
dat er weer meer mogelijk is. We gaan een voorzichtige, vreugdevolle herstart maken. In deze mailing 
vindt u de informatie hierover. En ook in de wijkkrant van juli/augustus.  
Anders dan anders is o.a. dat u in de kerk naar uw plaats wordt geleid en dat ook het naar buiten gaan 
georganiseerd gebeurt. Kosters en vrijwilligers zullen dat regelen. Wij lazen ergens dat in sommige 
kerken deze ‘verkeersregelaars’ een bijzonder hesje dragen om herkenbaar te zijn. Een creatief 
iemand ontwierp een speciaal kerkhesje: rood (de kleur van de Geest en van geestkracht) met daarop 
de woorden ‘Houd moed, heb lief’. De kerk gebruikte deze woorden in de afgelopen periode vaker om 
de goede boodschap kort en krachtig met mensen te delen. Zo’n kerkhesje is een mooi voorbeeld van 
creatief denken: zoeken naar wat kan en wat goed doet, nu veel dingen (nog) niet mogelijk zijn.  
We wensen het iedereen toe: houd moed, heb lief!  
De tijd van kerkdiensten zonder kerkgangers is - voor nu - voorbij. Graag spreken we onze waardering 
uit voor alle mensen, die in de afgelopen tijd extra medewerking verleend hebben: kosters en 
organisten, solisten en cameramensen. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om in de afgelopen 
maanden te vieren! Dank voor alle samenwerking! 
Met een hartelijke groet, ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld 
 
Hoe gaan we de komende tijd vieren? 
De Protestantse Kerk (www.protestantsekerk.nl) heeft, in samenwerking met het RIVM, richtlijnen 
opgesteld voor kerkdiensten in coronatijd. De kerkenraad heeft de richtlijnen vertaald naar onze 
situatie. Deze richtlijnen zijn o.a.: we moeten afstand houden (en dat is best lastig als je elkaar een 
lange tijd niet gezien hebt en spontaan op een ander toe wilt lopen). Samenzang doen we op dit 
moment niet. En ook zullen we in deze live vieringen niet werken met solisten (zoals wel kon in de 
online-vieringen). Reserveren is (vanuit de richtlijnen van de overheid) verplicht. U wordt naar uw 
zitplaats geleid: er is geen ‘vrije inloop’. Ook koffiedrinken ná de dienst kan op dit moment niet. Verder 
zijn we ons goed bewust van de noodzaak tot ventileren (velen vroegen daarnaar in de afgelopen tijd). 
Iedereen zal voor zichzelf de keuze maken: ga ik wel of niet naar de kerk? Als u ervoor kiest om vanuit 
huis mee te vieren, is ook dat natuurlijk een prima optie. En bij alles wat niet kan, blijven we zoeken 
naar wat wél kan, en hoe we gemeente kunnen zijn. 
 
Wat betekent dit voor de zomertijd? 
In de komende maanden vieren we elke zondag in onze beide kerken een dienst. 
Dat betekent dat er tijdelijk geen gemeenschappelijke diensten zijn. Dit doen we om meer ruimte te 
creëren voor kerkgangers. De kerken zijn zó ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter 
afstand. Mensen uit één huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 
 
Aantal kerkgangers per dienst 
Een belangrijke vraag was: hoeveel mensen kunnen er veilig en verantwoord in onze kerken 
samenkomen? De kerkenraad heeft ervoor gekozen om het aantal kerkgangers geleidelijk aan uit te 
breiden. We beginnen voorzichtig. Dit geeft ons de gelegenheid te oefenen met het gebruiksplan dat 
we hebben ontwikkeld om vieringen op anderhalve meter mogelijk te maken en om te wennen aan 
deze ándere situatie. In de Maranathakerk is het maximale aantal kerkgangers in de maand juli  
gesteld op: 35. In de Bergkerk op: 45. 
Gaat het allemaal goed, dan verhogen we dit aantal in de maand augustus met 10 kerkgangers.  
 
Aanmelden 
U moet (van overheidswege verplicht) u aanmelden als u een dienst bij wilt wonen.  
Wij vragen u uiterlijk vrijdag voor de dienst van de volgende zondag uw reservering door te geven. 
Als u geen reactie verneemt, is uw reservering akkoord. Wanneer er zich te veel mensen aanmelden, 
wordt u wellicht gebeld dat u helaas niet kunt komen. In een dergelijk geval komt u bovenaan de 

http://www.protestantsekerk.nl/


lijst te staan voor de volgende zondag. 
Dit kan voor de Maranathakerk bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar per email: 
info@maranathakerkdenhaag.nl  en per telefoon: 06 - 41 45 28 29). Of bij Margreet de Pous 
(bereikbaar op 06 - 58 88 50 63). 
En voor de Bergkerk door een mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl 
Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 - 8148 
6757. Als u daar geen gehoor krijgt, kunt u bellen met Joost Smits 070 – 3683966. 
 
Kindernevendienst 
Zowel in de Bergkerk als in de Maranathakerk is er geen kindernevendienst gedurende de 
zomervakantie. Na de zomervakantie gaat de kindernevendienst weer opstarten (met een paar 
aanpassingen). Uitgebreidere info wordt met ouders/verzorgers gedeeld. 
Vóór de zomervakantie is er een afsluiting met de kinderen (iets gezelligs buiten). Dit gebeurt op 
zondag 5 juli bij de Bergkerk en op zondag 12 juli bij de Maranathakerk. 
 
Avondmaal en doop 
In de zomermaanden vieren we nog geen avondmaal. Dopen stellen we even uit tot na de vakantietijd. 
Daarbij zoeken we natuurlijk naar een goede oplossing samen met wie om de doop vragen. 
 
Basisregels 
houd (in en om de kerk) 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers 
blijf thuis als u verkouden bent/griepklachten heeft (of als iemand uit uw huishouden klachten heeft) 
volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers 
denk aan goede handhygiëne (o.a. handen desinfecteren bij binnenkomst) 
geen handen schudden 
volg de aangegeven looproutes 
probeer toiletbezoek a.u.b. te beperken 
geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst 
Bij dit alles zijn we ons ervan bewust dat de richtlijnen van de overheid telkens geactualiseerd worden. 
En dat wij daar dan weer bij aan moeten sluiten. Van harte hopen we op een goede herstart en 
natuurlijk hopen we op begrip voor alle behoedzaamheid bij dit weer opstarten! 
 
Kerkdiensten in juli en augustus 
Het rooster voor de kerkdiensten vindt u in de wijkkrant. 
Daar vindt u echter nog niet de juiste informatie voor zondag 5 juli. Dat is: 
Bergkerk, 10.00 uur, ds. Rob van Essen Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Martine Nijveld 
Indien er geen bezwaren zijn vanuit de gemeente zullen we op zondag 5 juli (in de Maranathakerk) 
Cécile de Munnik bevestigen in het ambt van diaken.  
 
Uitzending: via kerkomroep 
In beide kerken wordt de dienst uitgezonden via Kerkomroep. 
 
Anders dan anders: één beeldopname per zondag 
Wilt u een dienst meevieren met beeld? Beeldopname is er vanaf zondag 5 juli vanuit één van onze 
kerken. In de maand juli is de beeldopname vanuit de Maranathakerk. In de maand augustus vanuit de 
Bergkerk. 
 
Waar vindt u de uitzendingen? 
De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app 
Kerkomroep. Via kerkomroep kunt u de diensten beluisteren. Wilt u liever geluid én beeld? Vier dan 
mee via ons eigen YouTubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West. Ook op dit kanaal kunt u diensten 
live of later meevieren. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze 
uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest 
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Een heel makkelijke weg om bij kerkomroep of YouTubekanaal te komen is via onze websites: 
www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org 
Dan hoeft u slechts te klikken op de daar aangegeven links.  
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk.  
 
Kunst in Bergkerk en Bethel 
Er zijn nieuwe schilderijen te zien in de Kunstgalerij in de Bergkerk. Het gaat om vier aquarellen 
gemaakt door mevrouw Grada Bouman, zonnige taferelen uit het Toscaanse landschap. In buurt-en-
kerkhuis Bethel zijn nog meer schilderijen van dezelfde serie te bewonderen. Mevrouw Bouman 
woonde tegenover buurt-en-kerkhuis Bethel, zij overleed in 2019. Ds. Axel Wicke kreeg de gelegenheid 
om schilderijen uit te zoeken om in kerk én buurt-en-kerkhuis te exposeren. Marion Jongens 
 
Stille ramp 
De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Dat raakt vooral de 
allerarmsten. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De 
kerken bieden voorlichting, hygiënepakketten en voedsel aan de meest kwetsbaren. De komende 
maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. 
Daarom doen we een beroep op u: u kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Extra collecte Stille Ramp’. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
Handelingen 
In deze ándere tijd doe ik een kleine serie over een ánder bijbelboek, namelijk over het boek 
Handelingen. Op zondag 28 juni lezen we een gedeelte uit Handelingen 12, over de agressie van 
Herodes en over de bevrijding/exodus van Petrus uit de gevangenis.  Martine Nijveld 
 
Brief Solidariteitsactie 2020 zonder registratienummer 
Het Kerkelijk Bureau verzocht ons (samen met haar excuses) het volgende door te geven: velen 
ontvingen afgelopen week de brief voor de Solidariteitsactie 2020. Nu blijkt dat bij het drukken het 
registratienummer niet op de brief terecht is gekomen. Gelukkig is het mogelijk om een bijdrage te 
geven zonder het registratienummer te gebruiken. De meeste gevers worden herkend aan de hand 
van hun bankrekeningnummer. Waar dat niet het geval is, hebben we de mogelijkheid om handmatig 
op naam te zoeken. Zo worden  giften toch bij de juiste persoon en wijkgemeente geadministreerd. 
 
Binnenlopen in buurt-en-kerkhuis Bethel en Maranathakerk 
In de zomertijd zijn er inloopmomenten in de Maranathakerk en in Buurt-en-kerkhuis Bethel. 
De Maranathakerk is open op zaterdag van 14-16 uur: om even stil te zijn, te bidden, een kaarsje te 
branden. Buurt-en-kerkhuis Bethel is op donderdagmiddag open, van 14-17 uur. Er is gelegenheid voor 
gesprek, even praten met iemand over wat je bezighoudt, je zorgen delen. Daarnaast kunt u/kun jij 
terecht in de kapel om een kaarsje aan te steken voor jezelf of voor mensen die je lief zijn, voor 
mensen die ziek zijn en de mensen om hen heen. Even binnenlopen voor een moment van bezinning, 
rust en/of gebed. Natuurlijk ook hier: we houden de RIVM-richtlijnen in acht. 
 
Omzien naar elkaar: het blijft belangrijk! 
En neem bij pastorale vragen 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 of ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24, 
me.nijveld@ziggo.nl (in de vakantieperiode is steeds één van beide predikanten aanwezig) 
 
Doorgeven 
En geeft u deze nieuwsbrief weer door aan mensen zonder computer?!  
Met een hartelijke groet van de kerkenraad! 
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