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Van: Bergkerk, Maranathakerk, buurt-en-kerkhuis Bethel
Wijkkrant Den Haag-West
Rond de diensten 

Hoe gaan we de komende tijd vieren?
Als alles goed gaat, gaan we in de maand juli ook weer live vieren (volgens 

RIVM-richtlijn met max. 100 mensen). De Protestantse Kerk (www.
protestantsekerk.nl) heeft , in samenwerking met het RIVM, richtlij-

nen opgesteld voor de plaatselijke gemeentes. Op het moment van schrijven is de 
kerkenraad in de weer met het vertalen van die richtlijnen naar onze eigen situ-
atie: hoeveel mensen passen er veilig en verantwoord in onze kerkruimtes, gelet 
op de anderhalve meter richtlijn? Dat zijn er minder dan 100, dat kunt u zich 
vast voorstellen. 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 het is (onderzoek loopt) ook de vraag of het wel 
verantwoord is om in live vieringen te werken met solisten (zoals wel kon in de 
online-vieringen). Reserveren is (vanuit de richtlijnen van de overheid) verplicht. 
En dat zal voor ons gevoel zeker botsen met wat we als kerk willen zijn: open en 
gastvrij. U wordt naar uw zitplaats geleid: er is geen ‘vrije inloop’. En ook koffi  e-
drinken 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). 
Kosters, kerkrentmeesters en anderen zullen zich daar de komende tijd intensief 
mee bezighouden. En zo zijn er nog veel meer richtlijnen, waar diverse mensen 
ook al kennis mee gemaakt zullen hebben via bezoek aan supermarkt, biblio-
theek, tennisveld of zwembad. Iedereen zal voor zichzelf de keuze maken: ga ik 
wel of niet naar de kerk? Als u ervoor kiest om vanuit huis mee te blijven vieren, 
is ook dat natuurlijk een prima optie: wij blijven elke zondag live uitzenden via 
Kerkomroep én via ons eigen YouTube-kanaal. Deze diensten kunnen ook later 
nog beluisterd/teruggekeken worden. In kerk en huis zijn we zo met elkaar ver-
bonden.

En met alles wat niet kan, blijven we zoeken naar wat wél mogelijk is, en hoe 
we in deze tijd gemeente kunnen zijn. Voor nu zijn we blij dat er weer iets van 
kerkdienst op kan starten, en er weer mensen samen kunnen komen: de Bij-
bel gaat open, er is muziek en overdenking, stilte en gebed, we zeggen elkaar in 
beurtspraak de bemoediging toe en bidden samen het Onze Vader.

Graag spreken we onze waardering uit voor alle mensen, die in de afgelopen 
tijd extra medewerking verleend hebben: kosters en organisten, mensen van de 
techniek en de zang. Allemaal heel hartelijk bedankt! Zonder jullie was het niet 
mogelijk geweest om in de afgelopen maanden (digitaal) te vieren!

Met een hartelijke groet,
ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld

Wat betekent dit concreet 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 mo-
gen wel naast elkaar zitten.

Aantal kerkgangers per dienst
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 mo-
gelijk 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.

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).

Voor de Bergkerk kunt  een e-mail te sturen naar:
bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl.
Alleen als u geen e-mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore 

Brons op nummer 06 -81 48 67 57. Als u daar geen gehoor krijgt, kunt u bellen 
met Joost Smits 070-368 39 66.

Wij vragen u uiterlijk vrijdag voor de dienst van de volgende zondag uw reser-
vering 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 lijst te staan voor de volgende zondag.

Kindernevendienst
Aangaande de kindernevendienst: de leiding van de nevendiensten in onze bei-
de kerken denkt de komende tijd na over mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor de kindernevendienst. Zodra er meer bekend is, wordt dit natuurlijk met 
de kinderen en hun (pleeg-/groot-)ouders gedeeld.

Avondmaal en doop
In de zomermaanden vieren we nog geen avondmaal. En waar mogelijk stellen 
we de doop uit. Maar natuurlijk zoeken we daarin, samen met wie om de doop 
vragen, naar een goede weg.

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!

Met een hartelijke groet van de kerkenraad!

Basisregels voor kerkbezoek
• Houd (in en om de kerk) 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en 

medewerkers.
• Blijf thuis als u verkouden bent of 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 koffi  e na afl oop van de dienst
• Ga na het verlaten van de kerk naar huis en blokkeer de doorgang niet. 

Thuis kerken
De kerkdiensten zijn (live of op een la-
ter moment) te horen via: 

www.kerkomroep.nl of de app 
Kerk omroep. Via de kerkomroep 
kunt u de diensten beluisteren.

Wilt u liever geluid én beeld? Vier 
dan mee via ons eigen YouTube-ka-
naal 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

Een heel makkelijke weg om bij kerkomroep of YouTube-kanaal 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. 
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 de vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Mailing
Staat u/sta je al op de lijst?

In de afgelopen maanden is gere-
geld via internet een mailing uitgegaan 
naar de ons bekende e-mailadressen.

Over alles wat anders dan anders is 
(en hoe dan) in deze coronatijd. Kreeg 
u deze mailing niet, en hebt u wel be-
langstelling om zo op de hoogte te blij-
ven? Meld u dan aan bij:

Ria Smits-de Bruin:
hmsmitsdebruin@hotmail.com 
of Carolien Gijsbers
cfm.gijsbers@planet.nl).

We weten op dit moment nog niet hoe 
lang we met deze mailing doorgaan, 
maar ook ná deze andere tijd kan het 
een handige manier zijn om belangrij-
ke berichten met elkaar te delen!

Stille ramp: geef!

De gevolgen van de coronacri-
sis worden wereldwijd steeds 
zichtbaarder. Meer dan ande-

ren raakt het de allerarmsten. Mensen 
kunnen niet naar hun werk en heb-
ben dus geen inkomen en geen eten. 
Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken die deze stille co-
ronaramp helpen te voorkomen. De 
kerken bieden voorlichting, hygiëne-
pakketten 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 be-
roep 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!

Omzien 
naar elkaar
Het blijft  belangrijk!

Omzien naar elkaar: het blijft  be-
langrijk! Dus: stuur een kaartje naar 
andere gemeenteleden, hang een bloe-
metje aan de deur bij een buurtbewo-
ner, haal boodschappen voor een an-
der of doe een belletje!

En neem bij pastorale vragen ge-
rust contact op met één van onder-
staande mensen:

Aaltje Visser, pastoraal ouderling 
Den Haag-West, tel. 070-323 32 20

Sietske Oosterheert, coördinator 
Omzien naar elkaar rond de Marana-
thakerk, 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

Kindernevendienst thuis

In deze tijd vieren we kerkdiensten anders, thuis, via kerkomroep of You Tube. 
Voor de kinderen in onze kerken is er dus 
ook geen kindernevendienst.
Op de foto’s zien we hoe ze wel thuis aan 

de slag gaan: met het maken van gedichtjes en 
tekeningen (over vrijheid, zondag 3 mei), met 
een kindernevendienst doe-het-zelf-pakketje, 
een praat-en-kleurplaat over de kerk en het 
tekenen van harten op de stoep voor het huis.

Kindernevendienst ánders dus! De foto’s 
kreeg ik toegestuurd, mét de toestemming 
om ze op te laten nemen in de Wijkkrant. 
Alle kinderen: hartelijk bedankt!

ds. Martine Nijveld
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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)  

Geroepen om vrij te zijn
Het is een bizarre samenloop van omstandigheden, dat we in 
een jaar waarin we 75 jaar vrijheid groots wilden vieren, zoveel 
vrijheid beperkende maatregelen moeten ondergaan; maat-
regelen die diep ingrijpen in alle facetten van ons leven: werk, 
kerk, school, reizen, vrije tijd, contacten, enz.

Voor generaties van na de Tweede Wereldoorlog was vrij-
heid veelal vanzelfsprekend en is dit een ervaring die bewust 
maakt van hoe kostbaar vrijheid eigenlijk is.

Dan hebben we het over omstandigheden die vrijheid of onvrij-
heid met zich mee brengen: uiterlijke vrijheid. Maar deze vrij-
heid brengt angst en onzekerheid met zich mee. Uiterlijke vrij-
heid is dan ook geen garantie voor innerlijke vrijheid.  

Er zijn mensen die het lukt(e) in buitengewoon onvrije om-
standigheden innerlijk vrij te zijn (bijvoorbeeld Elly Hillesum, 
Nelson Mandela, Jezus) terwijl het veel mensen niet lukt om in 
vrije omstandigheden innerlijk vrije mensen te zijn: we zeggen 
en doen wat iedereen zegt en doet, we zijn slaven/verslaafden 
van de consumptiemaatschappij, houden ons vast aan schijnze-
kerheden, zoals autoriteit, dogma’s, eigen identiteit. 

God heeft ruimte gemaakt voor een aarde met een ‘vrije schep-
ping’ met ook vrije mensen die er verantwoordelijkheid mogen 
dragen. De Bijbel laat in een veelheid van verhalen en mensen 
zien hoe het ons vergaat in het omgaan met onze vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Dat is een weg van levenslang leren, met 
vallen en opstaan. 

God laat ons daarbij vrij, maar niet over aan ons lot. We zien 
dat God mensen steeds weer terug roept op de weg van vrij-
heid en verantwoordelijkheid en mensen richting geeft, hand-
vatten, wegwijzers: leraren, profeten.

Ik noem vrijheid en verantwoordelijkheid steeds bij elkaar. 
We zouden kunnen denken dat we pas vrij zijn als we geen ver-
antwoordelijkheid hoeven te dragen. Maar vrijheid zonder ver-
antwoordelijkheid gaat ten koste van de vrijheid van anderen, is 
schadelijk voor de schepping en onze relatie met medemensen 
en God. Zonder verantwoordelijkheid worden we een slaaf van 
onze begeerten en zijn we onvrij.

Het is onvrijheid als wij geen verantwoordelijkheid mogen 
dragen en slaafs moeten doen wat een autoriteit ons opdraagt. 

Ruimte voor een eigen stem, eigen gaven en eigen verant-
woordelijkheid en vrijheid hoort bij de zin, de bestemming van 
de mens en wie ons dat onthoudt maakt ons onvrij.

Gelukkig zijn we met God, die niet een autoriteit is die blin-
de gehoorzaamheid eist, maar ons met onze talenten in vrijheid 
verantwoordelijk laat dragen en ons daarbij vergezelt.

Klaas Bruins

Gezamenlijk cadeau van gemeenteleden aan kerk

Schilderij nodigt uit 
tot persoonlijke invulling

Het kunstproject ‘Nieuwe 
Haagse stadsgezichten rond 
de Maranathakerk’ heeft 

een bijzonder vervolg gekregen. Eén 
schilderij is voortaan te bewonderen 
in de kerk zelf.

Ter gelegenheid van het zeventig-
jarig bestaan van de Maranathakerk 
werd rond de afgelopen jaarwisse-
ling een kunstmanifestatie gehouden 
met nieuw geschilderde stadsgezich-
ten van de kerk en haar omgeving in 
Duinoord en het Statenkwartier. De 
kerk voor de buurt. Een tiental pro-
minente hedendaagse kunstenaars uit 
de stal van Kunstzaal van Heijningen 
aan het Noordeinde heeft hiervoor in 
de zomer van 2019 een veertigtal schil-
derijen gemaakt.

De expositie, waarvan een percen-
tage ten goede kwam aan de Stichting 
Steunfonds Maranathakerk, was zeer 
succesvol. Een tweetal kerkleden had 
het oog geslagen op een van de grotere 
schilderijen van het interieur, op acryl 
geschilderd door de in Hilversum 
woonachtige schilderes Tamara Gies-
berts (1978). Zij studeerde bouwkunde 
in Delft en ontving haar kunstoplei-
ding in de USA en Duitsland, waar zij 
regelmatig exposeert.

Als schilderes concentreert zij zich 
met apart kleurgebruik op ruimtewer-

king; veelal lege ruimtes die zicht 
bieden op andere ruimtes en op 
invulling door mensen. Zij werd 
geraakt door de bouwstijl van de 
Maranathakerk en werd verliefd 
op de manier waarop het daglicht de 
kerk binnenkomt. In de warme zo-
mer van 2019 bracht zij een bezoek aan 
de kerk en maakte ter plekke diverse 
schetsen en foto’s, die ze later in haar 
atelier uitwerkte tot een groot schil-
derij. Ze vindt de lege ruimte uitnodi-
gend voor mensen.

Met blijdschap aanvaard
Het initiatief van de twee kerkleden 
leidde ertoe dat een aantal kerkle-
den zich groepeerde om de aankoop 
te bekostigen, als aandenken aan het 
zeventigjarig jubileum van hun Ma-
ranathakerk. Kerkrentmeesters en het 
locatieteam aanvaarden dit geschenk 
met blijdschap en geven toestemming 
tot de plaatsing op een in het zicht val-
lende plaats in de hal van de kerk.

De relatie kerk en kunst laat een in-
teressante ontwikkeling in de tijd 
zien. De kleurrijke godsbeelden uit de 
Middeleeuwen werden door de Re-
formatie vervangen door witgekalk-
te muren. In het huidige theologisch 

denken speelt de autonome mens een 
eigen rol. Het hier afgebeelde schilde-
rij, dat ruimte uitstraalt, nodigt inder-
daad uit tot invulling. Als zodanig is 
het tijdloos en kan iedere kerkgenera-
tie er weer een eigen perspectief aan 
geven. De door dr. Willem Aalders 
uitgezochte tekst op de absisboog uit 
Mattheus 28:20: ‘Zie, Ik ben met U al 
de dagen tot aan de voleinding der we-
reld’, is op het schilderij niet ingevuld. 
Deze tekst valt onder de pericoop 
van het zendingsbevel: ‘Gaat heen en 
maakt alle volken tot mijn discipelen’. 
Als zodanig appelleert het ook aan de 
roeping van de kerk om in een tijd van 
inkrimping stand te houden en niet te 
berusten in een status quo. Om ruim-
te te scheppen voor het evangelie en 
actief te zijn voor de omgeving.

De goede gevers stellen er prijs op 
om dit schilderij anoniem aan te bie-
den als aandenken. Bij de wederopen-
stelling voor kerkdiensten vertrouwen 
wij dat het schilderij uitnodigend 
werkt en meerwaarde geeft aan het de-
corum van de Maranathakerk.

Maarten van der Schaft

Tamara Giesberts: Interieur Maranatha-
kerk, acryl op doek, 1,20 bij 0,90 m.

Uit de kerkenraad
In de afgelopen twee maanden is er heel wat gebeurd. Voor het oog lijkt het mis-
schien wat stil in en rondom gebouwen en gemeente. Zeker op zondagmorgen 
is het vreemd rustig, voor wie op het gebruikelijke uur langs de kerkgebouwen 
zou lopen. In werkelijkheid gebeurt daar wellicht juist heel veel, wanneer daar 
een dienst wordt gevierd en uitgezonden met een handjevol mensen ter plekke, 
maar een grote groep mensen verspreid over de wijk en soms ook ver daarbui-
ten, die via kerkomroep of beeldverbinding de dienst mee beleven, gelijktijdig of 
later. Kerkdiensten uitzenden is een voorbeeld van een noodgedwongen nieuw 
initiatief waar we veel uit leren, en wellicht meer mee kunnen doen. Maar dat 
is allemaal voor later. Voor nu is het zaak stapje voor stapje de draad weer op te 
pakken, binnen de mogelijkheden van het ‘nieuwe normaal’.

Op moment van schrijven, begin juni, wordt gewerkt aan het opstellen van 
gebruiksplannen voor Bergkerk en Maranathakerk. In deze gebruiksplannen 
wordt, afgestemd op het betreffende gebouw, beschreven wat er wel en niet mo-
gelijk is, voor kerkdiensten, (kerkelijke) activiteiten en verhuur. In deze plannen 
worden de richtlijnen van de PKN gevolgd, die op hun beurt weer aansluiten bij 
de richtlijnen van overheid/RIVM. We realiseren ons daarbij ook dat bij alles 
wat we weer in gang proberen te zetten de situatie opnieuw kan veranderen.

De wijkkerkenraad is op maandag 8 juni voor het eerst weer bijeen geweest, 
maar nog wel via beeldschermverbinding. Een kleine week vóór het ingaan van 
de beperkende maatregelen was er voor het laatst vergaderd, op 9 maart. De 
wijkkerkenraad heeft daarin een aantal punten genoemd die, naar aanleiding 
van het Gemeenteberaad van 2 februari, moeten worden uitgediept. Daar is al 
flink aan gewerkt, al heeft de uitvoering daarvan om begrijpelijke redenen ook 
vertraging opgelopen, niet alleen omdat overleg niet gepland kon worden maar 
ook omdat de actuele situatie alle aandacht vroeg. In afgelopen maanden heeft 
het moderamen daartoe regelmatig overleg gevoerd, via beeldschermverbinding. 
Maandag 8 juni is dan ook de Wijkkerkenraad voor het eerst weer (digitaal) in 
vergadering bijeen geweest. Gesproken is onder meer over de kerkdiensten voor 
de komende tijd vanaf juli, het rooster voor 2021 en over het gebruiksplan voor 
de kerkgebouwen.

We hopen van harte dat we met dit plan als grond onder de voeten, elkaar 
weer vaker kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet, in verbondenheid, namens de wijkkerkenraad,
Erika van Gemerden, voorzitter

Koninklijke 
bezorgster

Margreet van Tongeren-Ak-
kerman uit het Staten-
kwartier heeft met de jaar-

lijkse ‘lintjesregen’ op Koningsdag een 
koninklijke onderscheiding gekregen. 
Ze is lid geworden in de Orde van 
Oranje Nassau. Een van haar ‘wapen-
feiten’ is dat ze al veertig jaar namens 
de Maranathakerk kerkbladen in haar 
buurt bezorgt: Kerk in Den Haag en 
de Wijkkrant. Verder is ze vrijwillig-
ster bij het oecumenisch Aandachts-
centrum in de Schoolstraat.

Zomervakantie
Ds. Martine Nijveld heeft vakantie 
van 6 juli t/m 2 augustus. Voor uit-
vaarten en crisispastoraat kunt u con-
tact opnemen met ds. Axel Wicke.

De zomervakantie van ds. Axel 
Wicke valt ook dit jaar in de maand 
augustus, van 8 tot en met 30 augustus 
is hij er niet en neemt zijn collega ds. 
Martine Nijveld voor hem waar.

Kunstgalerij Bergkerk

Nu er af en toe weer de mo-
gelijkheid bestaat om een 
kaarsje te branden in de 

Bergkerk en in buurt-en-kerkhuis 
Bethel heb ik weer een paar schilderij-
en opgehangen die passen bij het voor-
jaar en de zomer.

Mevrouw Bouma schilderde 
mooie aqua-
rellen in het 
Tosca a nse 
landschap. 
Na haar overlijden mocht ds. Axel Wicke uit haar 
werk kiezen. Hij koos een map waarin deze schilderij-
en zaten. Zij zijn wel een klein beetje verkleurd, maar 
nog steeds is te zien dat ze goed zijn opgezet.

Namens de Kunstcommissie,
Marion Jongens en Anneloes Kappert

Adverteren?
Vraag naar de 

aantrekkelijke tarieven.

mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl 

070 345 61 53



MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw 

Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03
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(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur: 
Herman Hartman
Druk: Quantes, Rijswijk
Oplage: 2.000 exemplaren.

Erediensten juli/augustus 2020
Datum Bergkerk 10.00 uur

Daal en Bergselaan 50 A
Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

05 juli
5e na Pinksteren

Nog niet bekend Ds. Martine Nijveld

12 juli
6e na Pinksteren

Dr. Paul Sanders Dhr. Thomas Kraan

19 juli
7e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman Ds. Axel Wicke

27 juli
8e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke Ds. Olivier Elseman

02 augustus
9e na Pinksteren

Dr. Paul Sanders Nog niet bekend

09 augustus
10e na Pinksteren

Ds. Tineke Veldhuizen,
Zandhoven (B)

Mw. Sity Smedinga,
Strijensas

16 augustus
11e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld Ds. IJjo Akkerman

23 augustus
12e na Pinksteren

Ds. Saskia Wevers-van der Feltz,
Gorssel

Ds. Rob van Essen,
Delft

30 augustus
13e na Pinksteren

Ds. Fokke Fennema Ds. David Schiethart

06 september
14e na Pinksteren

Nog niet bekend Ds. Martine Nijveld

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. 

Leesrooster juli/augustus 2020
Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen

05 juli Zacharia 9:9-12 Romeinen 6:16-23 Matteüs 11:25-30
12 juli Jesaja 55:6-13 Romeinen 7:21-8:6 Matteüs 13:1-9; 18-23
19 juli Jesaja 40:12-25 Romeinen 8:18-25 Matteüs 13:24-30; 36-43
26 juli 1 Koningen 3:5-12 Romeinen 8:26-30 Matteüs 13:44-52
02 augustus Nehemia 9:15-20 Romeinen 8:31-39 Matteüs 14:13-21
09 augustus Jona 2:2-11 Romeinen 9:1-5 Matteüs 14:22-33
16 augustus Jesaja 56:1-7 Romeinen 11:13-24 Matteüs 15:21-28
23 augustus Jesaja 51:1-6 Romeinen 11:25-36 Matteüs 16:21-27
30 augustus Jeremia 7:23-28 Romeinen 12:1-8 Matteüs 17:14-20

Wij gedenken
Johanna Zuurmond – den Dulk (25 februari 1930 – 24 april 2020)
Op 24 april overleed Annie (Johanna) Zuurmond - den Dulk. In de kleine kring 
van de familie namen we op vrijdag 1 mei afscheid van haar in de aula van crema-
torium Haagse Duinen.

Op de rouwkaart werd zij gekenschetst als ‘zorgzame, passievol zingen-
de Annie’.

En dat waren ook de woorden, die de verhalen kleurden, die klonken in de 
afscheidsdienst.

Annie werd geboren in Scheveningen, in een gezin met zes kinderen. Met 
haar man Ab kwam ze naar Den Haag, waar hun laatste woonplek aan de 
Goudsbloemlaan was.

Ab, met wie Annie in liefde en met vreugde zoveel jaren samen geweest was, 
overleed in januari 2019. Hun leven was een leven vol belangstelling voor de 
mensen om hen heen. Annie was gastvrij, open, creatief: ze zette huis en hart 
open voor anderen. Het was een feest om bij haar over de vloer te komen. Hecht 
verbonden waren Annie en Ab ook in hun liefde voor zingen: kerkkoor, Haga 
Vocalis, het zingen van aria’s. In de dienst klonk de muziek die zij zelf ook zo 
graag zongen: van Händel (Er weidet seine Herde) en van Mendelssohn (Denn 
in seiner Hand).

We lazen ook een paar woorden uit psalm 61 (in een vrije vertaling): ‘Laat mij 
als een kleine vogel schuilen in Uw hand’. Een beeld van geborgenheid. De laat-
ste jaren vond Annie een plek in woonzorgcentrum Dekkersduin, waar liefdevol 
voor haar werd gezorgd, door de mensen van Dekkersduin én door de familie. 
Wij hebben haar toevertrouwd in de handen van de Eeuwige, bij wie kleine vo-
gels veilig mogen schuilen.

ds. Martine Nijveld

Free Vooys-Bosma ( 30 sept. 1926 - 25 april 2020)
Met verdriet is ontvangen het bericht dat op 25 april is overleden mevrouw Free 
Vooys, in de leeft ijd van 93 jaar. De laatste jaren kwam zij vaak in kerkdiensten 
in de Maranathakerk, ze genoot van de cantates en de concerten, deed mee met 
koffi  eochtenden en maaltijden. Een vertrouwd gezicht. Het beeld van haar aan-
wezigheid zal nog lang bij ons blijven.

In haar werkzame leven was zij politiek actief. Ze werd in 1982 de eerste 
vrouwelijke wethouder in Den Haag voor de Partij van de Arbeid. Als verant-
woordelijke voor emancipatie heeft  ze zich onder andere ingezet voor het Haag-
se Vrouwenhuis, kinderopvang, ouderschapsverlof voor vrouwen en mannen, 
economische zelfstandigheid van jongvolwassen vrouwen, afschaffi  ng van het 
bordeelverbod en voorlichting over homoseksualiteit in het openbaar onderwijs.

De laatste tijd waren er ook zorgen om haar, maar haar overlijden kwam 
onverwacht. In de kerkdienst van 26 april is haar naam genoemd en kort haar 
politiek-maatschappelijke betekenis gememoreerd. In de voorbeden zijn allen 
genoemd die in verdriet zijn om het overlijden van Free Vooys, haar kinderen en 
kleinkinderen, haar naaste familie en vrienden. Ook is dank gezegd voor wat zij 
in het bijzonder voor vrouwen heeft  kunnen doen.

Op 1 mei is van Free Vooys in de kring van familie, omgeven door prachtige 
muziek en veel bloemen, afscheid genomen.

Erika van Gemerden

Nell de Vries-Naaborgh (27 juli 1947 - 23 mei 2020)
Nell: volop actief in onze gemeente, als diaken, bij de maaltijden, in de kerkdien-
sten, met bloemen, de bazaar, de Wijkkrant, in kerkenraadsvergaderingen, in de 
liturgiecommissie. En daarbuiten: egelopvang en fl uitgroep, quilten en sieraden 
maken. Zo actief, zo creatief.

En dan ineens dat bericht ongeneeslijk ziek te zijn.
Nell de Vries-Naaborgh, ze overleed op zaterdag 23 mei, en we gedenken haar 

met eerbied en genegenheid. De dankdienst voor haar leven was op vrijdag 29 
mei in de Maranathakerk. Net als alle uitvaarten op dit moment was ook deze 
dienst in besloten kring: met haar man Siep, naaste familie en vriend(inn)en. In 
andere omstandigheden zou de kerk misschien wel te klein geweest zijn…

Creatief, lief, gastvrij, hartelijk, veelzijdig, met een tomeloze inzet: die woor-
den stonden boven de rouwkaart. En wie herkent haar niet in die woorden?

Nell met kleine egeltjes aan de fl es (die ze overal mee naartoe nam), vergade-
ringen bij haar thuis met soep en andere heerlijkheden, haar zorgvuldig geschre-
ven voorbeden, haar gevoel voor liturgie, haar creativiteit in denken en doen, 
haar acceptatie van mensen met hun eigenheden en eigenaardigheden.

Uit de kring van haar naasten hoorden we hoe Nell de spil was in de familie, 
hoe ze haar rol van oudste zus met verve vervulde. De verhalen gingen over het 
samenzijn met kerst, over vriendschap en trouw, over haar zorg voor alles en ie-
dereen, handig en creatief, hartelijk en direct.

Boven de kaart stonden de woorden ‘op adelaarsvleugels gedragen’. Nell 
reikte deze woorden aan als motto ook voor de dienst, samen met psalm 91, een 
psalm die al heel lang met Nell meeging, en waarin ze verwoord hoorde wat voor 
haar tot kern geworden was van leven en samenleven: dragen, elkaar dragen en 
gedragen worden. En in dat dragen iets ervaren van God. Zo heeft  ze zich ge-
dragen gevoeld ook in de laatste maanden (door alle liefde en meeleven om haar 
heen) en heeft  ze in haar leven zelf een bijdrage willen leveren aan een wereld, 
waar mensen welkom zijn en mogen zijn zoals ze zijn.

Ook als gemeente zijn we Nell veel dank verschuldigd. Diverse ambten en 
functies heeft  ze bekleed, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, met hu-
mor en warmte, met lach en scherpte, met een open mind in het zoeken naar 
wegen van toekomst voor onze wijkgemeente.

Nell is begraven op begraafplaats Westduin, in het familiegraf.
We wensen Siep en allen die met Nell verbonden zijn: vrede en alle goeds!
ds. Martine Nijveld

Handelingen

In de afgelopen jaren heb ik gere-
geld gepreekt over een bijbelboek 
dat minder vaak op ons leesroos-

ter staat. In mei en juni heb ik mij ver-
diept in het bijbelboek Handelingen. 
Op zondag 3 mei: Handelingen 3:1-10. 
Op zondag 17 mei: Handelingen 5:1-
11. Op zondag 7 juni: Handelingen 
8: 26-40. Op zondag 21 juni: Hande-
lingen 9:32-43. En op zondag 28 juni 
een gedeelte uit Handelingen 12. Voor 
veel mensen zullen dit verhalen zijn, 
vermoed ik, die herinneringen oproe-
pen aan kinderbijbels: Filippus en ‘de 
kamerling’, Petrus bevrijd uit de ge-
vangenis. Vindt u het fi jn om de hele 
serie preken te ontvangen? Stuur dan 
gerust een mailtje of bel even! Dan 
stuur ik ze per post of mail naar u toe.

ds. Martine Nijveld
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Voorzitter locatieteam
vacant
Tel. 06 44 91 63 62
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl

Organist
Bert van Stam
Tel: 06 24 79 50 14.
organist@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkrentmeester
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeester
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59  
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL38 RABO 0373 7207 77 

Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02  
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt voor wie 
woont aan de landkant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Stokroosstraat, Laan van 
Meerdervoort, Groen van 
Prinstererlaan
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur: ma, wo, do 
10-11 uur en vr 14-15 uur
Vrij op: di, vrijdagochtend en za 
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt voor wie 
woont aan de zeekant van de lijn
Kennedylaan, Segbroeklaan, 
Stokroosstraat, Laan van 
Meerdervoort, Groen van 
Prinstererlaan
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 10.00 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Erika van Gemerden

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

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
september-nummer  
uiterlijk op 10 augustus  
zenden- aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  

Agenda 
Juli en augustus 2020
Over het al dan niet doorgaan van het Zomerkamp worden de 
ingeschreven deelnemers persoonlijk bericht.
Verder zijn alle geplande activiteiten in de maand juli en augustus 
afgelast.

Vaste activiteiten
Ook deze activiteiten zijn voor de maanden juli en augustus  afgelast.
Kijk voor actuele informatie over het hervatten van de vaste 
activiteiten op de betreffende website en of houd de informatiebrief 
in de gaten.
Voor Buurt-en-kerkhuis Bethel: www.betheldenhaag.nl
Voor de Bergkerk: www.bergkerkdenhaag.org
Voor de Maranathakerk: www.maranathakerkdenhaag.nl
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Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 345 91 19

Koster, Centraal Informatiepunt
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie 
Ulco Klos
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl

Scriba
Jan Kouwenberg
Tel. (070) 346 34 43
scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Cantor-organist
vacature

Kerkrentmeesters
Karin van Beek-Dekker 
(penningmeester)
Tel. (070) 350 48 41
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Nell de Vries-Naaborgh
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl

Autodienst
Marja Korving
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

Bankrekeningnummers
NL21 INGB 0000 5830 00 
Kerkrentmeesters Maranathakerk 
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk

NL52 INGB 0000 3125 88  
Diaconie Maranathakerk

Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl

Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Kerkrentmeesters
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl

Autodienst
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
joost.smits@hotmail.com

Bankrekeningnummers  
Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50 
Protestantse Wijkgemeente 
Bergkerk (voor collectebonnen en 
giften wijkwerk)

NL52 ABNA 0474 2767 59 
Wijkkas Bergkerk (ook Comité 
Meeleven)

NL87 FVLB 0635 8147 30 
Protestantse Gemeente Den Haag 
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75 
Diaconie Bergkerk

NL39 TRIO 0786 8127 02 
ZWO-commissie Bergkerk/
Bethelkapel

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 345 93 42
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal 
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42 
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Wijkgemeente Den Haag West 

Predikanten
Axel Wicke
Eerste aanspreekpunt tot 40 jaar
Tel. (070) 331 64 32
Telefonisch spreekuur:
Ma/woe/do/vrij 10-11 uur
Dinsdag en zaterdag vrij
axel@bethelkapel.nl
Twitter: @elziax
Egelantierstraat 75,  
2565 XJ Den Haag

Martine Nijveld
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Tel. (070) 779 07 24
Werkdagen: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag.
Telefonisch best bereikbaar  
tussen 8.30 en 9.30 uur.
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag

Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Sity Smedinga
Eerste aanspreekpunt 70 jaar +
Tel. 06 37 35 07 51
sitysmedinga@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk

Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine Nijveld

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

I

Traditioneel - Persoonlijk - Eigentijds

o.a. beschikbare rouwcentra in de regio
”SORGHVLIET” Groot Hertoginnelaan 1

”WALDECK” Oude Haagweg 28 Loosduinen

THUIS-opbaring met vereiste middelen en zorg

Vastlegging persoonlijke
wensen in ons vertrouwelijke
archief (kosteloos)
Kostenbegroting, -informatie
Uitvaartverzekering (geïndexeerd)
Depositoregeling (waardevast)

Kantoor en bespreekruimte
Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag

-U
IT

VA
AR

T ORGANISATIE
-NEDERLAND

telefoon
070 - 3451676

www.joostfvanvliet.nl

Distelvinkenplein 9 
2566 GH  Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

info@jfvliet.nl  
www.joostfvanvliet.nl

I

”AD PATRES”
Uitvaartondernemingen
Uitvaartverzorgers sedert 1888

”AD PATRES” is een samenwerkingsverband van: Fa. Johs. Ouwejan B.V.,
Inget Mati,
Fa. van Deursen,

I

Jong Tuinen
Aanleg Onderhoud

04 29

Bergkerk

Wijk info 

Kopij voor het 
februarinummer uiterlijk 
op 8 januari 
zenden aan:  
wijkkrantdhw@gmail.com

Agenda januari
Ma 1 19.30 u Taizé-viering, Bethel
Wo 10 17 u KidsTime-middag, Bethel
Wo 10 18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do 11 20 u Vrome Freule
Vr 12 15 u Verhalencafé, over etiquette, Bethel
Zo 14 11.30 u Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Zo 14 15 u BethelMuziekMatinee, Irma Kort en  

Marrit van der Weij
Wo 17 10.30 u Met de krant en Bijbel op tafel, Bergkerk
Vr 19 14 u Leesclub, Kwaliteit van leven
Za 20 8 u Mini retraite, buitenlocatie
Za 20 19 u Kamp-film-avond, Bethel
Zo 21 17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Wo 31 20 u Lezing: Nepnieuws, Peter Burger, Maranathakerk

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl

Buurtbios 2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u 
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
Juridisch spreekuur iedere 3e di van de maand, 19.30-20.30 u
Maaltijden di, 2e en 4e do van de maand, laatste vr, 18 u
Meditatief  
avondgebed  ma 19.30-20.15 u
Rouwverwerkings- 3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
groep 
TeenTime 1e en 3e vrijdag van de maand, 20-22 u
Verhalencafé 2e vrij van de maand, 15-17 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
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie,   wo 10-12 u (niet in september)
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)

Reserveren: (070) 355 73 56.
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Klatteweg 7
2597 KA Den Haag
Telefoon 06-53 36 04 29

Henri de Jong Tuinen
Ontwerp Aanleg Onderhoud

Gouden 
bordje 
voor Bethel

Elk jaar reikt de gemeente Den Haag 
een gouden, zilveren en bronzen 
bordje uit als waardering voor ex-

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 profes-
sionele 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 ho-
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.

Klaas Bruins
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Betrokken, behulpzaam, regelend. 
Formeel waar dat nodig is, ontspannen 
als dat kan. Dat kunt u verwachten  
als u mij vraagt het afscheid van een 
overleden dierbare te begeleiden. 

 erik c. cox | egardsuitvaart.nl 
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Kerk open...    Kerk open...    hartelijk welkomhartelijk welkom

Op 23 mei, een zonnige zomer-
se zaterdag, staat de deur van 
de Bergkerk wijd open. De 

uitnodigende tekst KERK OPEN bij 
de ingang vormt de aanleiding voor 
gemeenteleden en passanten om bin-
nen te wandelen. Gemeenteleden, die 
in deze tijden van corona de weke-
lijkse kerkgang missen, maar wel de 
kerkdienst online volgen, kunnen nu 
weer even fysiek aanwezig zijn in hun 
vertrouwde kerkgebouw. De kerkzaal 
binnengaan en de veranderde opstel-
ling van stoelen te ervaren, rekening 
houdend met de anderhalve meter af-
stand, is volgens een aantal mensen 
een goede voorbereiding op de dag dat 
er weer kerkdiensten mogelijk zijn om 
samen de dienst te vieren. Maar... voor 
het betreden van de kerkzaal eerst langs 
de ‘poortwachter’ die vraagt of het 
desinfectiemiddel in het voorportaal 
is gebruikt en vervolgens vraagt naar 
eventuele verkoudheidsverschijnselen. 

Dit alles volgens de richtlijnen van de 
PKN, veiligheid boven alles. Maar een-
maal binnen, met inachtneming van 
de looproute staat daar de brandende 
Paaskaars, waaraan je je eigen kaars kan 
ontsteken en zoek je een plekje voor ge-
bed en contemplatie. Geen handdruk 
of schouderklopje bij het zien van be-
kende gezichten, maar een glimlach of 
een knikje en soms een kort gesprekje, 
zonder een ander te storen. Onaan-

gekondigd maar voor de aanwezige 
bezoekers op 30 mei een mooie verras-
sing was het samenspel van orgel en 
alt blokfluit uitgevoerd door Warner 
Fokkens en gemeentelid mevr. Poot. 
Dank aan Leonore en de kosters van 
de Marana thakerk, buurt-en-kerkhuis 
Bethel en alle vrijwilligers die deze 
open kerkdagen mogelijk maakten.

Edwine Muller

Activiteiten in Bethel

Op dit moment zijn we druk bezig om Bethel corona-proof in te richten. 
We hebben een fondsaanvraag gedaan voor een aantal investeringen, 
die we in de zomer hopen te kunnen doen. Daarmee verwachten we 

vanaf september weer meer te kunnen. Maar hoe dan ook, door de afstand van 
anderhalve meter die we van elkaar moeten houden, kunnen we veel minder 
mensen tegelijk ontvangen. 

Zo zullen we de maaltijden met maximaal 16 mensen kunnen houden (ter-
wijl we meestal op 35 mensen zaten) en concerten en vieringen met maximaal 
30 personen, zo is de verwachting. Alles moet daarom strikt met opgave vooraf. 

En misschien moeten we voor de maaltijden wel selectiecriteria opstellen, 
want anders ben ik bang dat mensen die het ’t meest nodig hebben soms achter 
het net zullen vissen.

Klaas Bruins

KidsTime april en mei

De KidsTime-middagen staan 
stil. In april en mei hebben 
alle kinderen uit het adres-

senbestand van het jeugdwerk een 
knutselpakketje gekregen om thuis 
hun eigen KidsTime momentje te cre-
eren. Er werden mooie zeepaardjes, 
raceauto’s en vogels naar ons gestuurd.

We hopen dat de KidsTime mid-
dagen snel weer kunnen starten.

Nelleke van Kooij

Bedankje
De Bergkerkgemeente wil ik hartelijk 
bedanken voor de prachtige bloemen, 
die ik kreeg op mijn tachtigste ver-
jaardag.

Mevr. S. Staal-Mouw, Suze


