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Wijkkrant Den Haag-West

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

Bethel Open
ruimte en tijd voor stilte, gesprek en kleinschalige ontmoetingen

N

a een bizarre en verwarrende tijd waarin wij onze kerkgebouwen en het
buurt-en-kerkhuis Bethel niet in mochten, stellen we deze vanaf september 2020 op een veilige en laagdrempelige manier open. En daarom
keert ‘Bethel Open’ na zeven jaar afwezigheid terug en gaan vanaf september
iedere maandagmiddag, van 14 tot 19.30 uur, de kerkdeuren van buurt-en-kerkhuis Bethel open. Gemeenteleden, buurtbewoners, stadsgenoten en voorbijgangers zijn er van harte welkom, bij deze mix van een stille, open kerk met een
inloopspreekuur. Zo willen wij tijd en ruimte bieden voor stilte, gebed en voor
kleinschalige ontmoetingen. U kunt er terecht om een kaarsje te kunnen branden, even op ademen te komen en de gedachten op orde te krijgen. En als u eerder
behoefte heeft aan een gezellig of ook een diepgaand gesprek, aan een gebed of
een ritueel: bij ds. Axel Wicke (meestal tot 17.30 uur aanwezig) staan koffie en
thee klaar. Van harte uitgenodigd!
ds. Axel Wicke

Matteüs en
Psalmen

I

n de komende tijd lezen we in de
kerk verhalen uit het evangelie naar
Matteüs. Daarnaast zal ik in de
diensten, waarin ik voorga, ook vaak
een psalm centraal stellen. Wie het
mooi vindt om zich ook doordeweeks
in evangelietekst of psalm te verdiepen:
sluit u aan bij ‘Broodje Bijbel’ (waar we
een evangelietekst lezen) of bij de gespreksgroep ‘Met psalmen door het leven’. Meer info vindt u in het activiteitenkatern, dat bij deze Wijkkrant zit.
De eerste bijeenkomst van beide activiteiten is al in september! Weet u welkom (door de omstandigheden: met
aanmelding vooraf via me.nijveld@
ziggo.nl of 070-779 07 24).
ds. Martine Nijveld

Wild West kamp Luyksgestel

H

oera, we mochten op zomerkamp (met een corona-protocol)! Helaas konden daarom de tieners van 13 en 14 jaar dit jaar
niet mee. We vertrokken vanaf de
Bergkerk met 25 kinderen, drie peuters en elf leiding naar Luyksgestel.
Na het opzetten van de tenten en het
lekkere eten kwamen er ineens een
cowboy, Buffalo Bill en een indiaan,
Chaffa-Tanga-Gungua, wat Regenboog betekent, het kampterrein op.
Ze vroegen wie we waren. We vertelden dat we daar op kamp waren. Dat
was oké, maar we moesten wel registreren en zo ging iedereen op de foto.
Als je wilde met een hoed of leuke jas
of blouse. Ook kreeg iedereen een eigen groepje en leiding. Daarna deden
we in het bos naast de blokhut het water-spons-en-vuur spel.

De volgende ochtend begon na het
ontbijt de kampdienst, dat ging over
herders. Daarna gingen we van start
met het wild west-spel. Dat lijkt op
monopoly, maar was wat eenvoudiger
en natuurlijk in de stijl van het Wilde
Westen. Elk groepje kreeg startgeld,
omstebeurt gooien met de dobbelsteen en het paard als pion. Dus kopen,
verkopen en soms aan andere groepjes
betalen. Het spel speelden we elke dag
onder leiding van de cowboy of de indiaan. Ook kon je voor je groepje extra
geld verdienen door een klusje te doen
(was de leiding blij mee!). Ook kon je
veel geld verdienen als je eigen wanted
poster aan de blokhut gehangen was,
dan leverde een klusje wel vijfhonderd
dollar op!
‘s Middags speelden we levend eenentwintigen en gingen we lekker eten
van de BBQ-en en zongen liedjes in de
kampvuurplaats.
Het Engels ontbijt smaakte prima
de volgende dag en ook de tosti’s die
we kregen tijdens het knutselen. De
meeste kinderen maakten een regenmaker! In het donker speelden we het

spel boskwartetten met allerlei soorten
kwartet zoals vier banken, vier pannen, maar ook vier vlapakken.
Dinsdag was het nog steeds mooi
weer, maar naar het zwembad mochten we niet vanwege het corona-protocol en dus gingen we maar een rondje
wandelen door het bos en vonden we

veel hele grote dennenappels. Teruggekomen op het kampterrein stonden
er twee grote zwembaden en kwam er
een buikschuifbaan! Die avond lagen
we best op tijd in onze tent, maar nog
niet om te slapen! Eerst nog even bedbingo spelen. Het was al koud, dus in
de slaapzak liggen was prima, maar die
nacht werd het nog kouder, brr!
Gelukkig scheen de volgende dag
de zon weer volop en na het ontbijt
moesten we eerst, zoals elke ochtend,
de tenten opruimen. Het was tijd
om te gaan sporten met veel leuke
spelletjes, zoals lassowerpen, verkleedrace, pijl en boog schieten en goudklompjes opgraven. Toen het donker
werd, speurden we naar de leiding die
verstopt zat in het bos voor nummerjacht met de getallen van de Maya’s.
Gelukkig mocht de zaklantaarn mee.
Donderdag maakten we de
groepsfoto’s en ’s middags gingen we
het bos in om levend dieren stratego
te spelen. Het was warm, dus kon er

nog een keer gezwommen worden
in onze eigen zwembaden. Aan het
eind van de middag een verrassing: er
kwam een echte ijscokar het terrein
op en iedereen mocht een ijsje kiezen.
Lekker! Ook hielpen veel kinderen
mee om hout te verzamelen voor het
kampvuur die avond. Het was een
mooi, groot en warm vuur.
Helaas was het die nacht de laatste in de tent, want vrijdagochtend
werden de tenten opgeruimd en zouden we met z’n allen in de blokhut
slapen. De laatste avond aten we een
lekkere maaltijd en toen was het tijd
voor de bonte avond. Natuurlijk kwamen Buffalo Bill en Tanga ook langs.
We hadden het Wild West-spel goed
gespeeld en het groepje Nevada had
gewonnen. Toen werd het geld van
de groepjes verdeeld over de groepsleden en gingen we het ‘casino’ in om al
het geld uit te geven of er meer van te
maken door allerlei spelletjes. Daarna
disco!! En heerlijk slapen in de blokhut.
Zaterdag bracht de touringcar ons
weer in Den Haag. Ook kreeg iedereen
toen als kampherinnering een dromenvanger. Het was een leuke week,
tot volgend jaar.
Nelleke van Kooij

Kerkdienst over
en op het water

D

e corona lockdown noopte onze kerkgemeenschap tot het nemen van
stappen om in houd van de zondagse diensten op een aangepaste wijze
te verspreiden. Naast de kerkomroep werd een eigen videokanaal geopend voor de diensten van Den Haag West. Ook nu het bezoeken van diensten
met enkele beperkingen is toegestaan blijft het mogelijk, inplaats van elke week
een dienst bij te wonen in de kerk, één van de diensten in Den Haag West te
volgen via ons Youtube kanaal.
Het maakt het mogelijk om ook op minder voor de hand liggende plekken
de dienst te volgen. Zondag 9 augustus ging oud-wijkpredikant ds. Tineke Veldhuizen voor in de Bergkerk. Met lezingen en een preek waar het water veelvuldig
in voorkwam en onze menselijke beperkingen naar voren kwamen en de toegestoken hand die je uit een benarde situatie kan halen. Als je die dienst, zoals ik
die zondag deed, volgt op een voor anker liggende boot omringt door dat zelfde
water geeft dat een extra dimensie aan de preek, al was dat water heel wat minder
woelig dan in de teksten uit Jona en Mattheus het geval was. Als je dan op afstand ook nog eens bloemen van de kerk krijgt, is ook dat memorabel en iets dat
dankbaar stemt. Ook dat is zo’n toegestoken hand.
Het kost de nodige inspanning van vrijwilligers om deze video uitzendingen
mogelijk te maken, waarvoor dank.
Herman Hartman

Onverwacht jeugdig
bezoek tijdens Open Kerk

N

a afloop van één van de open dagen van de Bergkerk, hoorde ik een
staaltje van creatief pedagogisch handelen, aansluitend bij de (mogelijke) interesse van pubers voor de grote klok van de Bergkerk. Hieronder volgt het verhaal van een van de gemeenteleden, die interesse wist te wekken
voor wat er achter de deur van de Bergkerk viel te ontdekken. Haar uitnodiging
resulteerde in echte belangstelling en begrip voor de functie en het zorgvuldig
omgaan met de klok. Een mooi verhaal om te delen. In het hierna volgend verslag
vertelt ze erover.
Het viel op dat een groepje jongens ‘bovenmatig’ interesse had in de kerkklokken. (een goed verstaander...) Op de open middag zagen Jos en ik ze weer zitten. Toen ik naar buiten liep renden ze hard weg. Later, terwijl ik de planten in
de boomspiegels water gaf, kwamen ze uit de Zonnebloemstraat aangelopen. Ik
vertelde ze dat de kerk open was en dat als ze het leuk vonden de klok misschien
wel mochten luiden van Leonore. (Dat had ik van tevoren met Leonore afgesproken.) Ze reageerden enthousiast en keken elkaar een beetje verbaasd aan. Ik heb
ze een rondleiding gegeven in de kerk. Ze keken geïnteresseerd rond en vonden
het een mooi gebouw. Ik heb ze aan Warner voorgesteld en gevraagd of hij wat
voor ze wilde spelen. Dat vonden ze helemaal geweldig. Later mochten ze allemaal de klok luiden. Ik heb ze uitgelegd dat, als dat op een andere manier gebeurde dan de gebruikelijke, ze misschien beschadigd zouden raken. Dat begrepen
ze. Later heb ik een foto van ze gemaakt samen met Warner bij het orgel. Die
hebben ze toegestuurd gekregen. Een van hen dacht dat zijn grootouders het ook
wel leuk zouden vinden om de kerk te bekijken. Helaas was de kerk daarna niet
meer open op zaterdagmiddag. Ze vertrokken met een Wijkkrant. Misschien
zien we ze nog eens terug.
Edwine Muller

Uit de kerkenraad
Dit keer geen berichten uit de kerkenraad. De eerste vergaderingen komen pas
weer in september.
Met groet, Erika van Gemerden
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Ga eens kijken…

Het zijn en blijven onzekere tijden.
Of het nu gaat om vakantie of om de activiteiten in onze gemeente in het nieuwe seizoen,
om de kerkdiensten of om winkelen, om elkaar thuis opzoeken of op een terras…
Telkens is daar de vraag: wat kan, wat is verstandig, met welke richtlijnen moeten we nu hier rekening houden? Wat wil ik,
wat is goed voor die ander?
Gisteren (ik schrijf deze column op vrijdag 7 augustus) was
er een persconferentie: vol waarschuwingen om alert te blijven,
vanwege alle nieuwe besmettingen. En dat in een tijd vol signalen dat mensen de maatregelen, die getroffen zijn, moe zijn en
moeilijk vinden.
Onlangs keek ik even op de website van de Kirchentag 2021, het
tweejaarlijkse grootse inspiratiefestival van de kerken in Duitsland. Collega Axel Wicke organiseerde in 2017 en 2019 een gemeentereis naar dit festival. Ik was erbij en zou heel graag in
2021 weer gaan, als het gepland staat in Frankfurt. Maar zal
het doorgaan? Daartoe wierp ik een blik op de website en werd
positief geraakt.
Het dragende woord op die site is niet onzekerheid, maar
vertrouwen. Eén van de eerste zinnen luidt: ‘We weten niet hóe
de Kirchentag doorgaat, maar we weten wel dát ‘ie doorgaat.’
De voorbereidingen zijn er: ‘mit Verve, Vorfreude, aber auch
Demut’ (met verve, met vreugde vooraf (voorpret!) én met nederigheid). Niet onzekerheid, maar hoop en moed als dragende
woorden.
Het thema van de Kirchentag (elke keer wordt een kort en
krachtig thema gekozen) is volgend jaar trouwens ‘Schaut hin’.
En komt uit Markus 6:38. Dit wordt in Nederlandse Bijbels vertaald met: ga eens kijken, ga eens zien. In dit evangelieverhaal
horen we hoe veel mensen samen zijn op een afgelegen plaats.
Het is al laat. Het wordt donker. Mensen zijn moe. En er is grote verlegenheid onder de leerlingen van Jezus. Zeker als Jezus
hen vraagt: “Geven jullie hen te eten!”
Dat zien zij niet zitten. Waarop Jezus de eenvoudige vraag
stelt: “Ga eens kijken, schaut hin, ga eens zien, wat hebben we,
wat hebben jullie bij je?”
Het antwoord is kort: vijf broden en twee vissen. Het klinkt
als: niet veel. Maar Jezus zegent, dankt, breekt. En het blijkt
genoeg, meer dan genoeg. Er wordt gedeeld, er is zelfs over.
En dat begint allemaal met zien, om je heen zien, zien wat je
hebt, misschien ook eens anders zien, anders kijken. Ga eens
zien, zie wat er is, zie wat kan, wat je delen kunt.
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.
(lied 976; tekst Sytze de Vries)
ds. Martine Nijveld

Kerk gespot

Een aantal gemeenteleden zag zich
door corona genoodzaakt de vakantie in
eigen land te vieren. Tijdens het bezoeken van de vele mooie plekken in Nederland kwam u vast wel eens een kerk
tegen. Wellicht een heel bijzondere kerk
en heeft u daar een foto van gemaakt.
Het lijkt ons leuk om van u te horen
welke bijzondere kerk u bent tegen gekomen en wat daar zo bijzonder aan is.
Hieronder de eerste gespotte kerk.
- Redactie
Tijdens onze rondreis door Nederland
kwamen we in Willemstad een kerk
tegen met een bijzonder verhaal. Het
was de Willemstadse Koepelkerk, de
eerste voor de protestantse eredienst
gebouwde kerk in Nederland. Van
prins Maurits, die in de kosten van
de bouw bijdroeg, moest de kerk een
achtkantige of ronde vorm krijgen.

Bethel en
corona

B

ethel als plaats van vele ontmoetingen is het afgelopen
half jaar hard getroffen door
het coronavirus. Veel mocht niet meer
en was ook niet verantwoord. Nu er
wel weer meer mag is voorzichtigheid
geboden. Want we zijn voorlopig nog
niet van het coronavirus af.
We zien hoe moeilijk het is voor
vrijwilligers en bezoekers om rekening
te houden met de richtlijnen om besmettingen te voorkomen. Het is tegennatuurlijk om afstand te houden,
waar je juist een klimaat van spontaniteit en nabijheid nastreeft. Vanaf
september beginnen we de maaltijden
met kleine groepen om met elkaar te
oefenen in veilig, coronaproof gedrag.
We zullen met minder mensen in
een ruimte aanwezig kunnen zijn en
zullen dus ook eerder en vaker moeten
zeggen dat we ‘vol’ zitten. Dat geldt
voor in het bijzonder voor de BethelMuziekMatinees en de maaltijden.
Sommige activiteiten zullen we verplaatsen naar de kapel, omdat je in een
grotere ruimte gemakkelijker afstand
kunt bewaren. Zo hopen dat gauw
weer veel mensen van Bethel als veilige
en fijne plaats van ontmoetingen kunnen genieten.
Klaas Bruins

De bouw van de kerk werd in 1607
voltooid. De geprojecteerde vierkante toren achter de kerk werd echter
nooit afgebouwd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de kerk ernstig
beschadigd. Vlak voor de voltooiing
van de restauratie in 1950 werd de kerk
door brand verwoest en daarna her-

bouwd. De laatste restauratie vond
plaats in 1996-1997.
De zes ramen hebben elk een wapen van gebrandschilderd glas. Niet
zo bijzonder maar ook mooi zijn de
eeuwenoude graven rond de kerk.
Marinus van Kooij

Wij gedenken
Lammy Kuiper – Woudsma (20 augustus 1925 - 2 augustus 2020)
Op maandag 10 augustus was in de Maranathakerk de afscheidsdienst van Lamkje Kuiper-Woudsma. Zij is 94 jaar geworden. We hebben haar herdacht als lieve
en zorgzame moeder en beppe, altijd gastvrij en geïnteresseerd in de mensen om
haar heen. In deze dienst luisterden we naar psalm 23, De Heer is mijn Herder,
een psalm vol goedheid en zachtheid. Met centraal de woorden: U bent bij mij.
Vele jaren was Lammy Kuiper actief en betrokken bij de Zorgvlietkerk (koor,
wereldwinkel, Taizé-avondgebed, bazaar). Sowieso leidde ze een actief leven, als
moeder van vijf kinderen, haar huis een open huis, druk met vrijwilligerswerk,
reizen. Een druk leven dat ánders druk werd, toen haar man Maarten ziek werd
en zij de zorg voor hem op zich nam. Hij overleed in 2005.
Na de fusie met de Nieuwe Badkapel ging ze over naar de Maranathakerk,
kwam naar de kerkdiensten, maar volgde ook al snel kerkdiensten op tv. De laatste jaren woonde ze in Huize Royal, waar ze blijvend genoot van haar kinderen
en alle familie, van al hun gezelligheid, zorg, vrolijkheid. God was goed voor haar
geweest, zo had ze het ervaren. En psalm 23 sloot daarbij aan. Ook als een psalm
waarin je hoort wat er in het leven ten diepste toe doet: zorg en nabijheid, goede
zorg, samen optrekken. De dankdienst was vol genegenheid en dankbaarheid,
vol verhalen en muziek.
We wensen de familie vrede en alle goeds.
ds. Martine Nijveld

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

Activiteitenprogramma najaar 2020
Ontmoeting

Dit katern biedt u een overzicht van de activiteiten die de
komende maanden gepland staan in buurt-en-kerkhuis
Bethel Open
Bethel, Bergkerk en Maranathakerk.
Ze zijn gerangschikt in diverse categorieën: Ontmoeting
– Beleving – Bezinning & Verdieping – Zorg voor elkaar. Er zijn vertrouwde en nieuwe activiteiten, maar er
zijn ook speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.
Diverse activiteiten zouden in meerdere categorieën
passen. Bezig zijn met psalmen is ‘Bezinnend & Verdiepend’, maar je kunt er ook iets aan beleven. De maandagavonden in Bethel staan onder ‘Beleving’, maar
zullen zeker ook verdiepend zijn. De maaltijden staan
onder ‘Ontmoeting’, maar zijn ook een vorm van zorg
voor elkaar. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Tip: loop dus heel het programma door. En bewaar dit
katern (want het loopt tot eind december).

In het voorjaar hebben we, na het uitbreken ook in ons
land van het coronavirus, al onze activiteiten moeten
schrappen. En hoe alles de komende tijd zal gaan? We
weten het niet, er blijft onzekerheid. Maar met vertrouwen en goede moed bieden we dit nieuwe programma
aan. En we zijn blij met alle mensen die zich op de voorgrond of op de achtergrond voor dit alles inzetten.
Veel mensen hebben in het afgelopen half jaar de ontmoeting met elkaar gemist. We willen voor de komende
tijd dan ook zeker inzetten op die ontmoeting. Daartoe
zijn er dit jaar veel inloopmomenten en gelegenheden
om met elkaar te eten en/of koffie te drinken. Dit alles
natuurlijk met inachtneming van de coronarichtlijnen.
Zo kunt u bijvoorbeeld op maandagmiddag binnenlopen in Bethel, zijn er maandelijks gesprekken op
woensdagmiddag in de Maranathakerk en bent u elke
donderdagmorgen welkom in de Bergkerk om koffie te
drinken.
Anders dan anders is dat voor diverse activiteiten een
maximaal aantal deelnemers is vastgesteld. Of dat u
zich echt van te voren op moet geven. Veel zal kleinschaliger zijn.
Dit heeft alles te maken met de richtlijn van de anderhalve meter afstand. En met het verlangen om onze
activiteiten veilig te laten verlopen voor deelnemers en
medewerkers.
Graag tot ziens!
Namens iedereen die zich inzet voor dit programma,
Klaas Bruins, Axel Wicke, Martine Nijveld

Voorbehoud

De geplande activiteiten in deze wijkkrant zijn onder
voorbehoud in verband met corona…
Kijk voor actuele informatie over het doorgaan van
de incidentele activiteiten en het hervatten van de
vaste activiteiten op onze websites 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
Voor jeugdwerk: www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Bergkerk

Ruimte en tijd voor stilte, gesprek en kleinschalige ontmoetingen
In het buurt-en-kerkhuis Bethel gaan vanaf september iedere
maandagmiddag de kerkdeuren open. Gemeenteleden, buurtbewoners, stadsgenoten en voorbijgangers zijn er van harte welkom.
Na een bizarre en verwarrende tijd waarin wij onze kerkgebouwen en het buurt-en-kerkhuis Bethel niet in mochten, stellen
we deze in het seizoen 2020/21 op een veilige en laagdrempelige
manier open. Om zo tijd en ruimte te bieden voor stilte, gebed en
kleinschalige ontmoetingen. Om een kaarsje te kunnen branden,
even op ademen te komen en de gedachten op orde te krijgen. En
als u toch eerder behoefte aan een gezellig of ook een diepgaand
gesprek, aan een gebed of een ritueel heeft: bij ds. Axel Wicke
(meestal aanwezig, tot 17.30 uur) staan koffie en thee klaar. Van
harte uitgenodigd!
Data en tijd: elke maandag, 14.00 - 19.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel

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

Samen eten in de Bergkerk NIEUW
Samen eten, contact, ontmoeting, gezelligheid: op de derde
maandag van de maand is er een maaltijd in de Bergkerk. Iedereen,
jong en oud, is welkom!
Data en tijd: 21 september, 19 oktober, 16 november;
inloop 17.00 uur; maaltijd 17.30 - 18.30 uur
Plaats: Bergkerk
Kosten: 5 euro
Opgeven: Gerdie van der Kolk (070-368 87 31) of bij Aaltje
Visser (070-323 32 20)

Gesprekken op woensdag in
de Maranathakerk

Maaltijden in Bethel
Andere, hele verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op de duur gekend weten: dat kan bij de maaltijden bij Bethel.
We doen het vanwege de anderhalvemeterregel in kleine groepen van maximaal 16 personen.
Plaats: Bethel, Thomas Schwenckestraat 28
Opgeven: tot een dag van te voren bij maaltijden@
betheldenhaag.nl, tel. 070-3181656
Aanvangstijd op elke dinsdag: 17.00 uur en 18.30 uur. Op
de tweede en vierde donderdag van de maand om 18
uur (vegetarische maaltijden).
Of de maaltijden op de laatste vrijdag weer plaats zullen
vinden is nog niet bekend.
Kosten: € 5

De Vrome Freule
‘De Vrome Freule’ is dé kroegavond met diepgang!
Het zijn avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen. Van borrelpraat tot diepgrondige discussies is alles mogelijk.
Van levenskunstenaar tot flierefluiter, van barfly tot kerkmuis, van
filosoof tot twitteraar – iedereen is welkom. Als je wilt, kan je een
krantenartikel, een prent, een citaat uit een boek, iets wat je heeft
geraakt of bezighoudt meenemen.
Mits de coronamaatregelen het toelaten (te zien op www.betheldenhaag.nl), dan komen wij van oktober 2020 tot en met juni
2021 elke derde donderdagavond van de maand bij elkaar. Kom jij
ook eens langs?
Data en tijd: 15 oktober, 19 november, 17 december
2020, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei en
17 juni 2021; vanaf 20 uur
Informatie: ds. Axel Wicke; 070-331 64 32; axel@
betheldenhaag.nl; twitter: @elziax; www.betheldenhaag.nl
Plaats: eetcafé De Freule, Fahrenheitstraat 558 (tegenover
de HEMA)

Koffie op de Berg NIEUW
Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen in de Bergkerk voor
een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek. Deze
inloop start op donderdag 10 september.
NB: op elke tweede donderdag van de maand (dus ook meteen op
10 september!) kunt u aansluitend meedoen aan ‘Broodje Bijbel’
(namelijk om 11.45 uur; voor meer info zie onder ‘Bezinning &
Verdieping’)

Piet Paaltjens, wie kent hem nog?
Welke Nederlandse boeken
uit de negentiende eeuw kun
je nu nog met genoegen lezen?
Snikken en Grimlachjes van
Piet Paaltjes, (François HaverSchmidt). En nog een paar
talenten uit het Leidse studentenmilieu van die dagen, zoals
Hildebrand (Nicolaas Beets),
De Schoolmeester (Gerrit van
de Linde), en Klikspaan (Johannes Kneppelhout). Paul
Casparie gaat uitgebreid citeren
uit en vertellen over deze schrijvers om daarmee iets aan te geven
over Nederland in de negentiende eeuw. Een literaire middag met
een lijntje naar de Nederlandse geschiedenis.
Data en tijd: 14 oktober, 14.30 - 16.30 uur
Plaats: Maranathakerk
Kosten: gratis

Katholiek in de Republiek

Direct na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in de zestiende eeuw werden de katholieke inwoners van de Republiek naar de
zijlijn van de samenleving gedirigeerd. Carolina Lenarduzzi heeft
onderzocht hoe deze minderheid toch op inventieve wijze haar geloof en cultuur levend hield, zowel in de privésfeer als in het publieke domein.
Data en tijd: 11 november, 14.30 - 16.30 uur
Plaats: Maranathakerk
Kosten: gratis

Data en tijd: elke donderdag vanaf 10.30 uur
Plaats: Bergkerk

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

De beelden van Loek Bos

KidsTime-middag
Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd met leuke dingen zoals spel, handenarbeid, Sinterklaasfeest of Kerst en eten met elkaar. Je mag altijd
iemand meenemen, want een KidsTime-middag is ook voor je
vrienden en vriendinnen. Wil je ook een uitnodiging hiervoor in
je brievenbus? Mail dan je naam, adres en geboortedatum naar:
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Loek Bos is een bekende Haagse beeldhouwer. Wie kent niet
zijn ‘Indische tantes’ op de Frederik Hendriklaan? Hij houdt een
voordracht over zijn lange loopbaan en de werken die maakt. Zelf
zegt hij: “Mijn dagelijkse omgeving, de krant en tv, het theater en
het museum, maar vooral mijn fantasie zijn de bronnen, waaruit
ik mijn inspiratie put. Het plezier van het observeren, de verwondering en de ontroering die eruit volgen en de uitdaging om dit
verhalend in materie om te zetten zijn de drijfveren voor de beoefening van mijn vak.”
Data en tijd: 9 december, 14.30 - 16.30 uur
Plaats: Maranathakerk
Kosten: gratis

Buurtkoffie in Bethel
Een uurtje koffie of thee drinken met andere buurtbewoners, elkaar leren kennen, gezelligheid beleven, soms ook lief en leed delen, een goed gesprek voeren of afspreken om samen iets te ondernemen: dat gebeurt allemaal bij de buurtkoffie. Het is een plek
waar mensen elkaar gastvrij ontvangen en waar u zich gauw thuis
zult voelen.
Data en tijd: elke donderdag, 9.30 - 11.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage

Datum: in de eerste week van de zomervakantie, 17 tot en
met 24 juli 2021
Plaats in 2021: Mierlo
Opgeven: is nu al mogelijk via het aanmeldingsformulier
op de website
Informatie: kijk op www.zomerkampdenhaag.nl

Crèche en Kindernevendienst
Voor kinderen tot twaalf jaar. Met spel en knutselen wordt op
speelse wijze het Bijbelverhaal van de zondag verwerkt. Op bijzondere feestdagen zoals Kerst en Pasen wordt er door de kindernevendienst aan een speciaal project van Kind op Zondag gewerkt.
Datum en tijd: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst
Plaats: Bergkerk en Maranathakerk

Beleving
Wandel je wijzer
Datum en tijd: twee keer per maand op woensdag en
zaterdag, 17 - 19 uur
Plaats: ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op www.
jeugdwerkdenhaagwest.nl
Kosten: 2 euro per kind per keer

TeenTime-avond
TeenTime is voor tieners vanaf groep 8 tot en met
15 jaar, ongeveer één keer per drie weken op vrijdagavond. Voor deelname: meld je aan op info@
jeugdwerkdenhaagwest.nl, de leiding zal dan contact met je opnemen om mee te doen in een WhatsApp-groep. Via de WhatsAppgroep blijf je op de hoogte van elke TeenTime-avond.

Krant en Bijbel
‘Krant en Bijbel’ is een gesprekskring. Onder het genot van een
kop koffie en wat lekkers praten wij over actuele maatschappelijke
thema’s die ons op het hart liggen en, waar mogelijk, proberen wij
deze met behulp van Bijbel en de christelijke traditie te verdiepen.
Dit gebeurt in een ontspannende sfeer, wij delen onze gedachten
en gevoelens en discussiëren niet. Er is geen noodzaak om een ander te overtuigen, maar wel de opluchting, dat wij de thema’s die
op tafel komen, niet moeten oplossen.
Heb je zin om een of meerdere keren mee te praten, u bent van
harte welkom. Neem gerust een thema, een krantenartikel, een citaat uit de Bijbel of een ander boek of een preek die u geraakt heeft
mee. En als je niet zo’n prater bent, komen om alleen te luisteren
is ook prima.
Data: de tweede woensdag van elke maand, dus 14
oktober, 11 november en 9 december
Tijd: 11 uur tot ongeveer 12.30 uur
Plaats: Bergkerk, benedenzaal, toegankelijk via de
buitentrap of via de hoofdingang van de kerk
Begeleiding en informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,
axel@betheldenhaag.nl, www.bergkerkdenhaag.org
Opgeven: bij Axel Wicke (maximaal tien mensen)

Creaclub
Heerlijk bezig met je handen, een gezellige club van ouderen, uitsluitend vrouwen, die het heerlijk vinden om samen te knutselen
en te handwerken. En daar hoort af en toe een leuk uitje ook bij:
dat is de creaclub.
Misschien iets voor u? Kom eens langs om de sfeer te proeven.
Data en tijd: elke dinsdag, 10 - 12 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: 1 euro per keer

Datum en tijd: vrijdagavond, 20 - 22 uur
Plaats: in ’t Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel
Informatie: voor de juiste data kijk op: www.
jeugdwerkdenhaagwest.nl

Zomerkamp
Jaarlijks wordt er in de zomervakantie een kampweek
voor kinderen van zeven tot veertien jaar georganiseerd. Op een kampeerterrein met blokhut, veel speelruimte en
kampvuurplaats wordt door gemiddeld vijftig kinderen en twaalf
begeleiders in twee-, drie-, vier, vijf- en zespersoonstenten gekampeerd. Elk jaar is er een ander kampprogramma met een (geheim)
thema. Naast de kampdienst worden er spelen zoals dierengeluiden-spel, levend stratego, sportdag en nummerjacht gedaan. In
je ‘vrije tijd’ kun je voetballen, tafeltennissen, lijnballen of in je
tent lezen en kletsen. Als het mooi weer is, gaan we zwemmen. ‘s
Avonds veel zingen met elkaar en bij het kampvuur zitten doen
we ook.
In januari 2021 is de Kampfilmavond, van 19 tot 21.30 uur in de
Bergkerk. Als je mee geweest bent is het natuurlijk leuk om de film
van het Wild West kamp, Luyksgestel 2020 te bekijken, maar ook
als je wil zien wat we op ons kamp doen, kun je komen.

In de afgelopen tijd bleek wandelen voor veel mensen een goede
activiteit. Het bleef mogelijk onder de wisselende coronarichtlijnen. Buitenlucht, beweging, de éne voet voor de andere zetten,
stap voor stap, als beeld voor het leven zelf.
Op drie vrijdagmiddagen bied ik wandelingen aan. Onder de
titel ‘Wandel je wijzer’.
Het zijn wandelingen waarbij je met anderen in gesprek gaat,
nadenkt over een korte tekst, een klein gedicht, een vraag, een levensthema. Soms loop je in stilte met elkaar op, soms staan we stil
bij een bijzondere plek op onze weg.
De wandelingen zijn niet bedoeld als ‘zomaar een wandeling’.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze mee willen doen aan de
gespreksvragen/opdrachten die je meekrijgt voor onderweg.
Meestal starten we ergens in de buurt (bij één van onze gebouwen), maar het kan ook zijn dat het startpunt iets verder weg ligt
(en per fiets of auto te bereiken is). En wellicht doen we zalige plekken of heilige plaatsen aan. Het programma ligt nog niet vast.
De wandeling begint met een korte intro (wat gaan we vandaag
doen?) en eindigt met een inspiratiemoment, waarin we de lijnen
van de gesprekken/het thema van de wandeling samenbrengen en
afronden.
Data en tijd: vrijdag 18 september, vrijdag 23 oktober,
vrijdag 27 november; starttijd: 15 uur. De wandeling is zes
tot acht kilometer (we zijn voor het avondeten weer thuis ;)
Startpunt: wordt bij opgave bekend gemaakt
Opgeven: ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24, 06-16 73 37
42 of me.nijveld@ziggo.nl
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BethelMuziekMatinee

Concerten Maranathakerk

Bethel: een huis waar muziek in zit. Dat is letterlijk zo bij de
BethelMuziekMatinee. Concerten van een uur, met daarna ontmoetingen, want muziek brengt allerlei mensen bij elkaar. Muziek
kan veel doen: troosten, vrolijk maken, hoop geven, klank geven
aan waar geen woorden voor zijn. Bij de BethelMuziekMatinee
komt van alles aan bod. Nieuwsgierig? Kom wat van de concerten
meemaken!

20 september

Data en tijd: 20 september, 18 oktober, 15 november; 15
uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgeven: Niet nodig, maar er kunnen maximaal dertig
mensen komen: vol is vol

Maandagavond in Bethel
Experimenteren met Geestelijke Ontmoetingen
De corona-crisis dwingt het Avondgebed met liederen uit Taizé
om even nieuwe wegen in te slaan. In het seizoen 2020/21 willen
wij op de maandagavonden vanaf 19.30 uur ‘Experimenteren met
Geestelijke Ontmoetingen’. Daarbij zullen wij spelen met verschillende, bekende en verrassende methodes, die mensen met elkaar,
met Bijbelteksten en wie weet met God op creatieve manieren in
verbinding laten komen. Denk aan stilte en meditatie, aan beeldende kunst en muziek, aan gesprek, gedichten, gezamenlijk onderzoeken en andere wegen om verhalen uit de Bijbel en je eigen
geloofsweg te benaderen.
Wat op welke manier op een maandagavond op het programma zal staan, zal dus vaak van tevoren een verrassing zijn, al zullen
wij dat ook soms via de Wijkkrant of onze websites bekend maken.
Voorbereid worden deze experimentele avonden door leden van de
voorbereidingsgroep van het Avondgebed, elke laatste maandag
van de maand heeft ds. Axel Wicke de leiding. Van harte welkom!
Data en tijd: elke maandag, 19.30 - 21.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel

De BethelBuurtBios
Zin in Film, het cineastisch samenwerkingsproject van Houtrustkerk en kerkgemeente Den Haag – West, organiseert ook dit seizoen weer de BethelBuurtBios: Samen kijken we op een vrijdagavond een bijzondere film op een grote scherm in een gezellige en
corona-proof buurt-bioscoop in de kapelzaal. Met na afloop een
borrel en een goed gesprek. Over de zin van de net vertoonde film,
over wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld.
De films worden vertoond in de kapelzaal van het buurt-enkerkhuis Bethel. Op het programma staan tot het eind van 2020
(in december houden we een winterstop):

Bezinning en
verdieping
Met psalmen door het leven...

Concert door het Haags barokorkest Musica Poetica onder leiding
van Jörn Boysen. Klassieke muziek van verschillende componisten.

11 oktober
Fluitiste Wendela van Swol, begeleid door organist Bert van Stam.
Muziek van Bach tot Fauré en Van Otterloo.

25 oktober
Met de stilte van de kerk als inbedding brengt Bas Maassen (piano, zang) eigenzinnige muziek: over de duinen, over dansen en de
rusteloze zee.

22 november
Concert door leden van Musica Poetica. Alle toetsinstrumenten
in de Maranathakerk worden bespeeld: orgel, piano, klavecimbel,
virginaal.

13 november 2020: Falling Down (VS 1993, 113
minuten)
Het is niet de dag van William Foster. Het is heet, hij is net ontslagen, staat in de file en moet naar de verjaardag van zijn dochter bij
zijn ex-vrouw. Hij stapt uit zijn auto, ontspoort langzaam maar zeker
en laat een spoor van vernedering en bloedvergieten achter zich.
Data: 9 oktober, 13 november
Tijd: deur open: 19.30 uur; aanvang 20 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: Entree is gratis, bij de uitgang wordt een
vrijwillige extree gevraagd als bijdrage aan de onkosten.
Informatie: Informatie: ds. Axel Wicke; 070-331 64
32; axel@betheldenhaag.nl; twitter: @elziax; www.
betheldenhaag.nl

Wanneer: op drie maandagavonden in de herfst (en we kunnen
bij voldoende belangstelling doorgaan na de kerst):
• maandag 28 september
• maandag 26 oktober
• maandag 23 november
Vanwege de coronarichtlijnen is er voor deze avonden een
maximaal aantal van tien deelnemers vastgesteld. Met dit aantal
kunnen we nabij met elkaar spreken (en toch de nodige afstand
bewaren).
Aanmelden is dan ook een must! En is de belangstelling groter
dan de genoemde tien? Dan kan ik hetzelfde programma een week
later nogmaals aanbieden, namelijk op: maandag 5 oktober, maandag 2 november, maandag 30 november.
Ook als u één of twee avonden mee kunt doen, bent u van harte
welkom. Geeft u dat dan bij uw opgave door?

Data en tijd: 20 september, 11 oktober, 25 oktober, 22
november; 17 - 18 uur,
Plaats: Maranathakerk
Kosten: toegang vrij, collecte bij de uitgang

Data en tijd: 28 september, 26 oktober, 23 november;
20.00 tot ongeveer 21.30 uur
Plaats: Bergkerk
Informatie en begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven: Aanmelden is een must! Dat kan bij
me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24, 06-16 73 37 42.

Concerten Bergkerk
13 september

Matineeconcert Warner Fokkens.

Groene theologie: een uitdaging

9 oktober: Shoplifters (Japan 2018, 121 minuten)

In Japan overleeft een familie enkel door winkeldiefstallen hoewel
ze gelukkig samen leven. Op een dag vinden ze een klein meisje in
de vrieskou en nemen haar mee naar huis. Eerst aarzelt Osamu’s
vrouw om voor haar te zorgen omdat het gezin nauwelijks geld
verdient…

Dit seizoen wil ik graag gespreksavonden aanbieden bij de bijbelse psalmen.
Psalmen zijn levensliederen waarin ‘alles wat er aan leven is en
wat in ons leven gebeuren kan’ voorbij komt: liefde en verdriet,
woede en wanhoop, geluk en crisis, angst en vertrouwen, vreugde
en verlangen. In de psalmen wordt gejuicht en geschreeuwd, gelachen en gehuild.
Elke avond staat één psalm centraal. Deze psalm zullen we ook
verbinden met teksten van nu (proza en poëzie). In het vertrouwen
dat het samen zoeken naar de betekenis van de psalm ons iets aan
zal reiken voor ons eigen leven en voor het zingen van ons eigen
levenslied.
Iedereen is welkom!

Warner Fokkens al zal tijdens dit concert zowel het Kloporgel, als
de vleugel bespelen. U krijgt voor dit concert de gelegenheid om
verzoeken op te geven. Dat kan in de vorm van een compositie
van een bekende componist, maar natuurlijk ook een improvisatie
van een lied. Publiek is bij dit concert weer van harte welkom. We
kunnen 75 concertgangers verwelkomen. Registratie is verplicht.
Bij dit concert zullen wij alle richtlijnen van het RIVM, maar ook
van de kerkenraad hanteren.
Aanmelden via:
info@warnerfokkens.nl
15 september
Aanvang: 15 uur

‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort werd in 2019 verkozen tot het beste theologische boek van het jaar. “Met haar grondige theologische onderzoek daagt Van Montfoort uit tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding
tussen God, schepping, natuur en mens,” aldus het juryrapport.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld de natuur naar zijn hand
gezet. Het westerse christendom stelde dat de mens heerser is over
de natuur. Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur.
Dit boek biedt naast een onderzoek naar de bijbelse traditie ook
een analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht
voor ecofeministische theologie en de discussie in het Nederlands
taalgebied.
In deze leeskring bespreken we het boek in twee groepen en lezen thuis van tevoren steeds een gedeelte. Begeleiders van de kring
zijn ds. Axel Wicke en ds. Karl van Klaveren.
2 en 7 oktober – Theologie en duurzaamheid (inleiding en
hoofdstuk 1)
4 en 6 november – Het andere wereldbeeld van de Bijbel: teksten over schepping (hoofdstuk 2.1 en 2.2)
6 en 8 januari – Het andere wereldbeeld van de Bijbel: teksten
over redding van de aarde (hoofdstuk 2.3, 2.4 en 2.5)
3 en 5 februari – Nederlandse ecotheologie (hoofdstuk 3)
3 en 5 maart – Ecofeministische theologie: Sally McFague en
Ivone Gebara (hoofdstuk 4.1 en 4.2)
7 en 9 april – Ecofeministische theologie: Catherine Keller en
Elizabeth Theokritoff (hoofdstuk 4.3, 4.4 en 4.5)
7 en 12 mei – Oogst: nieuw beeld van Christus en de mens
(hoofdstuk 5)
Data en tijd: de middaggroep komt bijeen in de
Houtrustkerk om 15.00 uur op woensdag 7 oktober, 4
november, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april en 12 mei;
de avondgroep in buurt-en-kerkhuis Bethel om 20.00 uur
op vrijdag 2 oktober, 6 november, 8 januari, 5 februari, 5
maart, 9 april en 7 mei.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Informatie: ds. Axel Wicke; 070-331 64 32; axel@
betheldenhaag.nl; twitter: @elziax
Opgeven: In verband met de coronamaatregelen is
aanmelden verplicht
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Praatmaal
Goede tafelgesprekken over zaken die in de samenleving spelen.
En dat bij een eenvoudige, goede maaltijd: dat is het Praatmaal.
Donderdag 1 oktober: Vrede in de stad: Hoe daar aan bij te dragen in verband met de diversiteit aan culturen en religies?
Donderdag 5 november: Dood en afscheid: hoe gaan we met
sterven en afscheid nemen om?
Data en tijd: 1 oktober en 5 november; 17.30 - 19.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: 4 euro
Opgeven: Maximaal aantal deelnemers: veertien. Leo
van Driel, leo.vandriel@planet.nl; Klaas Bruins, kbruins@
stekdenhaag.nl, 070-318 16 56

Broodje Bijbel

Advocaat Wösten komt uitleggen waarom hij deze zaak als een
regelrechte blamage voor het openbaar bestuur beschouwt. Het
parlementaire seizoen begint deze maand weer, nieuwe Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Het politieke bedrijf komt weer op
stoom. Maar wat gaat er mis in de hoofden van adviseurs, ambte
naren en bestuurders, als eigen waarden en normen met voeten
worden getreden? Dat hij zijn voordracht in een kerk houdt, geeft
volgens hem aan de avond een meerwaarde. “Geloofsgemeenschappen vormen nog een van de weinige gemeenschappen die bij
elkaar komen zonder dat er een zakelijk belang aan ten grondslag
ligt. Dat vind ik heel belangrijk,” zei hij in de Volkskrant.
Datum en tijd: 30 september, 20 - 22 uur
Locatie: Maranathakerk
Kosten: 5 euro

Lezing: Het koloniale verleden op straat

Op de tweede donderdag van de maand bent u welkom bij ‘Broodje Bijbel’. Deze activiteit sluit qua tijd aan bij de inloopmorgen in
de Bergkerk, maar natuurlijk kunt u ook komen, als u deze inloop
niet bezoekt.
De idee is dat u zelf een broodje meeneemt, als kerk zorgen we
voor iets te drinken erbij, en als predikant neem ik een bijbelverhaal mee, waarover we met elkaar in gesprek gaan. Vaak zal dit
bijbelgedeelte uit één van de evangeliën komen (de activiteit zou
dus ook ‘broodje evangelie’ kunnen heten) en ook in één van de
komende zondagsdiensten centraal staan.
We lezen het verhaal, we delen onze associaties en vragen, gevoelens en gedachten - en ik reik het één en ander aan rond de uitleg van de tekst.
Vanwege de coronarichtlijnen is het maximale aantal deelnemers
tien. Graag per keer opgeven.
Ook kunt u dus bij de inloop eraan voorafgaand binnenlopen
(ik ben daar in ieder geval elke tweede donderdag van de maand
bij) en informeren of er nog ruimte is bij deze activiteit.
Data: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10
december (en zo verder in 2021)
Tijd: start om 11.45 uur (aansluitend aan de inloop in de
Bergkerk); afsluiting (flexibel) rond 13.15/13.30 uur.
Plaats: Bergkerk
Opgeven en begeleiding: ds. Martine Nijveld, 070-779 07
24, 06-16 73 37 42 of me.nijveld@ziggo.nl

Lezing: Valentijn Wösten, advocaat van de planeet

De overheid is niet betrouwbaar als het gaat om het beschermen
van de natuur. Dat is de overtuiging van Valentijn Wösten uit
Voorburg, juridisch raadsman van milieugroeperingen. Een jaar
geleden beleefde hij een grote overwinning. De Raad van State
zette als hoogste bestuursrechter een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, omdat het natuurgebieden onvoldoende beschermt. Sindsdien liggen veel bouwactiviteiten in het hele land
stil.

Gezicht op Domburg 2020.
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Zorg voor elkaar
Computerhelpdesk
Steeds meer wordt er vanuit gegaan dat iedereen maar overweg
kan met computer, tablet of mobiele telefoon. Maar dat is natuurlijk niet zo, zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid.
Bent u onzeker of onbekend op dit gebied, of wilt u meer kunnen, weet dan dat u elke donderdagmorgen terecht kunt met uw
vragen. Vaak is het handig als u uw laptop, tablet of mobieltje bij
u hebt.
Data en tijd: elke donderdagmorgen, 10 - 12 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: geen

Eerste hulp bij juridische vragen
Soms ontstaat er met een buur of een instantie een geschilpunt,
waarbij je niet weet wat je rechten zijn of wat je er tegen kunt doen.
Advocate Harma van der Heijde-Boertien is in principe elke derde
dinsdagavond van de maand beschikbaar bij Bethel, om u een eerste advies te geven bij juridische vragen. Als u daar gebruik van wilt
maken, mail of bel dan met Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.
nl, tel. 070 3181656. Hij neemt dan contact op met Harma.

Het oog wil ook wat

Wie door Den Haag loopt, kan niet om Nederlands verleden
heen. Straatnamen en objecten herinneren aan de tijd van de Republiek, toen economische expansie en kolonialisme vanzelfsprekende factoren waren. Maar hoe kijken we nu tegen die historie
aan, en vooral Hagenaars-van-kleur? Stadsgids historicus Robert
van Venetië geeft met beelden een presentatie van plekken in
de stad, waar discussie over mogelijk is. Hij is verbonden aan de
Houtrustkerk. Ook leden van oude en nieuwe migrantenkerken,
en andere belangstellenden, geven op deze avond hun zienswijze.
Datum en tijd: 28 oktober, 20 - 22 uur
Locatie: Maranathakerk
Kosten: 5 euro

Lezing: ‘Daar werd iets groots verricht’
De Nederlandse bemoeienis
met Nederlands Indië houdt
nog steeds de gemoederen bezig.
De herinneringen zijn gemengd.
Nieuwe onderzoeken, onder
andere van het NIOD, leveren
steeds weer nieuwe feiten op.
Oud-journalist (Trouw), historicus en publicist Piet Hagen is een
kenner op het gebied van het verleden van Indonesië. Hij houdt
een voordracht over drie aspecten: het militaire geweld als basis
van het koloniaal systeem, de verhouding tussen kolonialisme,
christendom en islam, en de kritiek op het kolonialisme in vroeger
eeuwen, onder anderen van Multatuli.
Datum en tijd: 25 november, 20 - 22 uur
Locatie: Maranathakerk
Kosten: 5 euro

Het valt u misschien op dat sinds het streamen van de kerkdiensten de attributen op het podium anders staan opgesteld. Reden
hiervoor is dat we de kijker thuis een aantrekkelijk beeld willen
bieden. Wekelijks kijken zo’n 200 mensen naar de dienst op YouTube. Je wilt dan niet dat men een uur moet kijken naar een witte achtergrond met alleen de predikant in beeld. Als je in de kerk
zit kijk je rond, bewonder je het glas in lood, het orgel, het invallende licht of de dakspanten; dat lukt met de huidige beeldregistratie niet. Thuis voor de televisie is de verleiding dan groot om
weg te zappen. Daarom proberen we paaskaars, bloemen, avondmaalstel en predikant in één compositie te vatten.
Marinus van Kooij

Rond de diensten
Terugblik: zondag 5 juli
5 juli, de eerste zondag waarop we
weer samen met kerkgangers konden
vieren, werd – in de Maranathakerk
– Cécile de Munnik bevestigd in het
ambt van diaken. Ze kreeg een hesje
aangereikt in de kleur rood, met de woorden, die de kerk in deze tijd veel gebruikt: houd moed, heb lief. Woorden die ook passen bij diaken zijn. We zijn blij
dat Cécile het team van diakenen in onze gemeente gaat versterken. En zoals u
in deze rubriek kunt lezen: in de maand september hopen we nóg twee diakenen
te bevestigen.

Zondag 6 september - Doopdienst
Maranathakerk
Op zondag 6 september hopen we de doop te bedienen aan Melle en Alette Glerum. Melle is acht jaar
en Alette is vijf jaar. De andere kinderen in de kerk
kennen hen van de kindernevendienst! Hun ouders
zijn Lonneke en Hanne Glerum. Deze doop
stond eerder gepland
op zondag 3 mei, maar
kon door de corona-omstandigheden niet doorgaan. Ook nu zijn er nog onzekerheden en is veel anders dan anders, maar ook is er het verlangen naar
dit doopfeest. We zijn blij met Alette, Melle, Hanne
en Lonneke!
Ook bij deze dienst is reserveren natuurlijk een
must. Het aantal zitplaatsen is nog steeds beperkt
(vanwege de anderhalvemeterrichtlijn). En een deel van deze plekken zal gevuld
worden door gasten van de doopfamilie. Mochten té veel mensen zich opgeven,
dan zullen we misschien mensen af moeten bellen. Zij kunnen de dienst wel volgen via livestream en kerkomroep. Maar voor nu: geef u op en weet u welkom.

Zondag 13 september - Bevestiging Adrie Vrolijk
De kerkenraad geeft hiermee met vreugde en dankbaarheid te kennen, dat Adrie
Vrolijk graag het ambt van diaken op zich wil nemen en draagt haar bij dezen
als kandidaat voor. Mocht niemand hiertegen bezwaar aantekenen (en als het
coronavirus in de tussentijd er geen streep heeft doorgehaald), zal Adrie Vrolijk
op zondag 13 september in de eredienst om 10:30 uur in de Maranathakerk als
diaken in haar ambt worden bevestigd. Van harte welkom voor deze dienst!

Zondag 20 september - Oecumenische dienst Bergkerk
Het thema van de interkerkelijke Vredesweek, 20 – 27 september, luidt in 2020
‘Vrede verbindt verschil!’ – en onder dat motto staat ook onze oecumenische
dienst in de Bergkerk op 20 september om 10 uur. Daarin zal diaken Duncan
Wielzen van de r.k. parochie De Vier Evangelisten de preek houden terwijl ondergetekende de liturgie gaat verzorgen.
Weet u van harte welkom in deze dienst. Let wel op, dat u zich ook voor deze
dienst in verband met het coronavirus moet opgeven via de bekende kanalen.
Het streven is om op 20 september zo evenwichtig mogelijk bezoekers van beide
gemeenschappen in de Bergkerk te hebben. Mochten zich dus te veel mensen
vanuit de Bergkerk opgeven zodat mensen van de Heilige Familiekerk buiten
de boot vallen, dan zullen wij mensen uit onze eigen gemeente weer af moeten
bellen, uiteraard hopende op uw begrip.

Zondag 20 september - Oecumenische dienst Maranathakerk
Ook in de Maranathakerk is op zondag 20 september een oecumenische viering
met als thema ‘Vrede verbindt verschil’. In deze dienst gaan ds. Christine Welschen en ds. Martine Nijveld voor. Ook voor deze dienst kunt u zich opgeven via
de bekende kanalen. We zullen een creatieve manier verzinnen om daarbij de beschikbare plekken zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de kerkgangers vanuit de verschillende gemeenschappen van het Oecumenisch Beraad Duinoord
- opdat het ook echt een oecumenische dienst kan zijn. Dit kan dus ook betekenen dat we mensen teleur moeten stellen, omdat de kerk anders té vol zou worden. Gelukkig kan de dienst ook gevolgd worden via kerkomroep én livestream!
Maar vooreerst: geef u op en weet u welkom.

Erediensten september 2020
Datum

Bergkerk 10.00 uur
Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk 10.30 uur
2e Sweelinckstraat 156

06 september
14e na Pinksteren

Ds. Mary An Bezemer,
Wassenaar

Ds. Martine Nijveld

13 september
15e na Pinksteren

Ds. Folly Hemrica

Ds. Axel Wicke

20 september
16e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke en
dr. Duncan Wielzen
Oecumenische dienst met de
Titus Brandsma Parochie

Ds. Martine Nijveld en
zr. Christien Welschen, Oecumenische dienst van Oecumenisch
Beraad Duinoord

27 september
17e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld

Ds. IJjo Akkerman

Voor het bijwonen van een dienst is aanmelden verplicht. Zie ‘Rond de diensten’ voor meer informatie.
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.

Leesrooster september 2020
06 september
13 september
20 september
27 september

Oude Testament
Ezechiël 33:7-11
Exodus 32:7-14
Jona 3: 10-4:11
Ezechiël: 18:1-4; 25-32

Epistellezingen
Romeinen 12:9-21
Romeinen 14:5b-12
Filippenzen 1:21-27
Filippenzen 2:1-13

Evangelielezingen
Matteüs 18:(1) 15-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 20:1-16
Matteüs 21:23-32

Zondag 27 september - Bevestiging Gerdie van der Kolk
Op zondag 27 september zal (indien er geen bezwaren zijn vanuit de gemeente) Gerdie van der Kolk-Bongers bevestigd worden in het ambt van diaken. We
kennen Gerdie als een mens met een warm hart en met veel creativiteit: alletwee
zal ze goed kunnen gebruiken bij het diaken zijn. Deze dienst vindt plaats in de
Bergkerk. En samen met Gerdie zullen we er een warme en creatieve dienst van
maken.

Samen vieren in de kerk en thuis
In de maand juli zijn we weer live gaan vieren. We houden ons aan de richtlijnen
van het RIVM en van onze Protestantse Kerk (die we vertalen naar onze eigen
situatie). Ook in september zullen er in onze beide kerken op elke zondag diensten zijn. We merken dat mensen voorzichtig zijn als het gaat om het bezoeken
van de kerkdiensten. De aantallen zijn lager dan we gewend waren. Alle diensten
worden gelukkig ook uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de
App Kerkomroep) en u kunt ze daar live of later beluisteren. Ook blijven we met
beeld uitzenden. De uitzending met beeld kwam in augustus uit de Bergkerk en
komt in september weer uit de Maranathakerk. Deze beeldopname is nog steeds
te vinden op 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

Aanmelden voor de kerkdiensten
In beide kerken is er, vanwege de anderhalvemeterregel, een maximum gesteld aan het aantal kerkgangers. Voor een dienst in de Maranathakerk kunt
u zich aanmelden bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar per e-mail:
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 u zich aanmelden 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 06-81 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 reservering door te geven.

Hoe verder?
De situatie kan nog steeds veranderen. In september kan er meer of minder mogelijk zijn dan nu (datum van schrijven: 10 augustus). Belangrijke info wordt gedeeld via de websites en indien nodig kunnen we ook weer, zoals we de afgelopen
maanden deden, een nieuwsbrief sturen naar de ons bekende mailadressen.

Kindernevendienst
Na de zomervakantie gaat ook de kindernevendienst weer opstarten (met een
paar aanpassingen). Uitgebreidere info is met ouders/verzorgers gedeeld.
ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld

KidsTimemiddagen

I

n september gaan we weer beginnen met de tweewekelijkse KidsTime-middagen in buurt-en-kerkhuis Bethel. Als de corona-maatregelen
tenminste onveranderd blijven. Waarschijnlijk zullen we met opgave vooraf
moeten werken. De kinderen krijgen
in september een persoonlijke uitnodiging voor de eerste KidsTime-middag.
Hou dus je brievenbus in de gaten. De
KidsTime-middagen worden ook aangekondigd op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Nelleke van Kooij

Adverteren?

Vraag naar de
aantrekkelijke tarieven.
mail of bel met Cees Kaas:
c.kaas@telfort.nl
070 345 61 53

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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Wijk info
Wijk info

Wijkgemeente Den Haag West
Predikanten
Axel Wicke
Wijkgemeente
Den Haag
West
Eerste
aanspreekpunt
voor wie
woont
aan
de
landkant
van
de
lijn
Predikanten
Kennedylaan,
Axel Wicke Segbroeklaan,
Stokroosstraat,
Laan van
Eerste aanspreekpunt
tot 40 jaar
Meerdervoort,
Groen
Tel. (070) 331 64
32 van
Prinstererlaan
Telefonisch spreekuur:
Tel.
(070) 331 64 10-11
32 uur
Ma/woe/do/vrij
Telefonisch
ma, wo, do
Dinsdag enspreekuur:
zaterdag vrij
10-11
uur en vr 14-15 uur
axel@bethelkapel.nl
Vrij
op: di,
vrijdagochtend en za
Twitter:
@elziax
axel.wicke@betheldenhaag.nl
Egelantierstraat 75,
Twitter:
2565 XJ@elziax
Den Haag
Egelantierstraat 75,
Martine
2565
XJ Nijveld
Den Haag
Eerste aanspreekpunt 40-70 jaar
Martine
Tel. (070)Nijveld
779 07 24
Eerste
aanspreekpunt
wie
Werkdagen:
maandag,voor
dinsdag,
woont
aan devrijdag.
zeekant van de lijn
donderdag,
Kennedylaan,
Segbroeklaan,
Telefonisch best
bereikbaar
Stokroosstraat,
van
tussen 8.30 en Laan
9.30 uur.
Meerdervoort,
Groen van
me.nijveld@ziggo.nl
Prinstererlaan
Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag
Tel. (070) 779 07 24
Kerkelijk werker
ouderenpastoraat
Werkdagen:
maandag,
dinsdag,
Sity
Smedinga
donderdag, vrijdag.
Eerste aanspreekpunt
70 jaar +
Telefonisch
best bereikbaar
Tel.
06
37
35
07
51
tussen 8.30 en 10.00 uur.
sitysmedinga@gmail.com
me.nijveld@ziggo.nl
Fuutlaan
3, 2566 SB Den Haag
Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Jeugdwerk
Nelleke van Kooij
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Tel. (070)van
363
04 72
Nelleke
Kooij
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Tel.
(070) 363 04 72

Penningmeester
Jeugdwerk
Voorzitter wijkkerkenraad
Ds. Martine
Nijveld
Voorzitter
wijkkerkenraad
Erika van Gemerden

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

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat
Buurt-en-kerkhuis
Bethel28/30
Tel. (070)Schwenckestraat
345 93 42
Thomas
28/30
www.betheldenhaag.nl
Tel.
(070) 318 16 56
Twitter: @BethelDenHaag
www.betheldenhaag.nl
Facebook:
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Twitter:
@BethelDenHaag
Den Haag Buurt-en-kerkhuis Bethel
Facebook:
Den Haag
Coördinator
Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
Klaas
Bruins, diaconaal
opbouwwerker
opbouwwerker
Tel (070) 345 93 42
Tel.
(070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl
kbruins@stekdenhaag.nl
Beheerder
Beheerder
Nelleke van
van Kooij
Kooij
Nelleke
Tel. 06
06 10
10 23
23 53
53 21
21
Tel.
bethelbeheer@gmail.com
bethelbeheer@gmail.com
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Bergkerk
Kerk en Gemeentecentrum
Bergkerk
Daal en Bergselaan 50 A
2565
AE Den Haag
Bergkerk
Tel.
360 62 84
Kerk(070)
en Gemeentecentrum
www.bergkerkdenhaag.org
Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Koster
en360
zaalverhuur
Tel. (070)
62 84
Leonore
Brons
www.bergkerkdenhaag.org
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk@xs4all.nl
Koster en zaalverhuur
Leonore Brons
Coördinator
Tel. (070) 360locatieteam
62 84
Edwine
Muller-Buschman
bergkerk@xs4all.nl
Tel. 070-365 11 66
e.muller-buschman@ziggo.nl
Coördinator locatieteam
Edwine Muller-Buschman
Ledenadministratie
Tel. 070-365 11 66
Gerard
Gutz
e.muller-buschman@ziggo.nl
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl
Ledenadministratie
Gerard Gutz
Organist
Tel. (070) 368 96 48
Warner
Fokkens
g.gutz@casema.nl
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl
Organist
Warner Fokkens
Cantor
Tel. (010) 210 85 89
Christi
van der Hauw-Scheele
info@warnerfokkens.nl
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl
Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Kerkrentmeester
Tel. (070) 354 64 62
Joost
Smits Tel. (070) 368 39 66
jaap-christi@online.nl
joost.smits@hotmail.com
Kerkrentmeesters
Diaconie
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Willem-Jan
Huijssoon
joost.smits@hotmail.com
Tel. (070) 392 65 92 —wjh@wxs.nl
Diaconie
Autodienst
Willem-Jan Huijssoon
Joost
Smits
368 39 66
Tel. (070)
392Tel.
65(070)
92 —wjh@wxs.nl
joost.smits@hotmail.com
Autodienst
Bankrekeningnummers
Joost Smits Tel. (070) 368 39 66
Bergkerk/Bethel
joost.smits@hotmail.com
NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse
Wijkgemeente
Bankrekeningnummers
Bergkerk
(voor collectebonnen en
Bergkerk/Bethel
giften
wijkwerk)
NL21 INGB
0000 5102 50
Protestantse
Wijkgemeente
NL94 INGB 0009 6853 30
NL52 ABNA 0474 2767 59
Bergkerk (voor collectebonnen en
Stichting
Steunfonds
Maranathakerk
Wijkkas Bergkerk (ook Comité
NL94 INGB 0009 6853 30
giften wijkwerk)
Meeleven)
Stichting Steunfonds Maranathakerk
NL52 ABNA 0474 2767 59
NL52 INGB 0000 3125 88
NL38 RABO 0373 7207 77
Wijkkas Bergkerk (ook Comité
Diaconie
Maranathakerk
04
29
NL52 INGB 0000 3125 88
Protestantse
Meeleven) Gemeente Den Haag
Diaconie Maranathakerk
(voor kerkelijke bijdragen)
NL87 FVLB 0635 8147 30
NL92
INGB 0007
5801 75Den Haag
Protestantse
Gemeente
Diaconie
Bergkerk
Jong Tuinen
(voor kerkelijke
bijdragen)

Maranathakerk
Kerk en Gemeentecentrum:
2e Sweelinckstraat 156
2517
HB Den Haag
Maranathakerk
www.maranathakerkdenhaag.nl
Kerk en Gemeentecentrum:
Tel.
(070) 345 91 19156
2e Sweelinckstraat
2517 HB Den Haag
Koster,
Centraal Informatiepunt
www.maranathakerkdenhaag.nl
en
Tel.zaalverhuur
(070) 345 91 19
Marian van Duijvenvoorde
Tel.
(070)Centraal
345 91 19
Koster,
Informatiepunt
info@maranathakerkdenhaag.nl
en zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde
Ledenadministratie
Tel. (070) 345 91 19
Ulco
Klos
info@maranathakerkdenhaag.nl
ledenadministratie@
maranathakerkdenhaag.nl
Ledenadministratie
Ulco Klos
Voorzitter
locatieteam
ledenadministratie@
vacant
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 44 91 63 62
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Scriba
Jan Kouwenberg
Organist
Tel. (070) 346 34 43
Bert
van Stam
scriba@maranathakerkdenhaag.nl
Tel: 06 24 79 50 14.
organist@maranathakerkdenhaag.nl
Cantor-organist
vacature
Kerkrentmeester
Karin
van Beek-Dekker
Kerkrentmeesters
(penningmeester)
Karin van Beek-Dekker
Tel.
(070) 350 48 41
(penningmeester)
penningmeester@
Tel. (070) 350 48 41
maranathakerkdenhaag.nl
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl
Diaconie
Nell
de Vries-Naaborgh
Diaconie
Tel.
352 14 78
Nell(070)
de Vries-Naaborgh
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 352 14 78
diaconie@maranathakerkdenhaag.nl
Autodienst
Marja
Korving
Autodienst
Tel.
(070)
363 08 89
Marja
Korving
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. (070) 363 08 89
autodienst@maranathakerkdenhaag.nl
Bankrekeningnummers
NL21
INGB 0000 5830 00
Bankrekeningnummers
Kerkrentmeesters
Maranathakerk
NL21 INGB 0000 5830
00
(ook
voor bijdragen
kerkmuziek)
Kerkrentmeesters
Maranathakerk
(ook voor bijdragen kerkmuziek)

Kopij voor
voor het
het
Kopij
AanlegNL39
Onderhoud
TRIO 0786
NL92
INGB
00078127
580102
75
februarinummer
oktober-nummeruiterlijk
uiterlijk
ZWO-commissie
Diaconie BergkerkBergkerk/
op 14
8 januari
Bethelkapel
op
september
NL39 TRIO 0786 8127 02
zenden
aan:
zenden aan:
Bergkerk/
wijkkrantdhw@gmail.com ZWO-commissie
wijkkrantdhw@gmail.com
Bethelkapel

Zo 21
17 u Harpconcert Merel Naomi, Maranathakerk
Wo 24 10.30 u Als het leven pijn doet, Bethel
Za 27 zie betheldenhaag.nl
15 u Vrouwencafé, Over optimisme, Bethel
Bethel
Wo 31 Open
20 u Lezing:
Bethel
maNepnieuws,
14 - 19.30 u Peter Burger, Maranathakerk
Buurtbios
2e vrij van de maand, 19.30-22.30 u
Buurtkoffie
do 9.30-11.30 u
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
Creaclub
di 10-12.00 u
Bethel zieouderen
betheldenhaag.nl
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
Juridisch
3e di
de maand,
19.30-20.30
u
Buurtbiosspreekuur iedere
2e vrij van
devan
maand,
19.30-22.30
u
Maaltijden
di
17
u
en
18.30
u,
2e
en
4e
do
van
de
maand,
Buurtkoffie
di 14-16 u, do 9.30-11.30 u
laatste
vr,
18
u
Computerhelpdesk di 14-16 u, do 10-12 u
Experimenteren
19.30-20.15
Creaclub ouderen ma
di 10-12.00
u u
met
Geestelijke
Kinderclub
vrij 19-20 u
Ontmoeting
KidsTime-middagen wo, za, om de 2 weken, 17.00-19.00 u
TeenTime
gemiddeld
omde
demaand,
3 weken,
20-22 u, u
Juridisch spreekuur vr
iedere
3e di van
19.30-20.30
Verhalencafé
2e
van4e
dedo
maand,
u laatste vr, 18 u
Maaltijden
di, vrij
2e en
van de15-17
maand,
Vrome
Freule
iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u
Meditatief

Vaste activiteiten

avondgebed
ma 19.30-20.15 u
Bergkerk
zie wwwbergkerkdenhaag.org
Rouwverwerkings3e of 4e wo van de maand, 10.30-12.30 u
Fair
Trade stand		
iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
groep
TeenTimeCantorij
1e en 3e
vrijdag van de maand,
20-22 u
Oefenen
iedere
woensdagavond,
19-20 uur
Verhalencafé
2e vrijinvan
de maand, 15-17 u
(niet
vakanties)
Vrome Freule
2e maandag
do van devan
maand,
v.a. 2017.30u-18.30
u
Samen
eten
iedere 3e
de maand
u
Vrouwencafé
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Klassiek concert
3e
zo van de(070)
maand,
Reserveren:
35517-18
73 56.u
‘Het
gesprek’
3e
wo
van
de
maand,
14.30-16.30
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MELKHANDEL HABETS
Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw
Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
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Ontmoetingen,
Bethel
Wo 10
18 u Gemeentemaaltijd, Maranathakerk
Do
Koffie
op de Berg, Bergkerk
Do 10
11 10.30
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070 - 3451676
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
Ontwerp Aanleg Onderhoud
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Kantoor en bespreekruimte
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D

e corona-crisis dwingt het Avondgebed met liederen uit Taizé om even
nieuwe wegen in te slaan. In het seizoen 2020/2021 willen wij op de
maandagavonden vanaf 19.30 uur ‘Experimenteren met Geestelijke
Ontmoetingen’.
Daarbij zullen wij spelen met verschillende, bekende en verraskerk. Daarbij
zal
ik
het
Kloporgel,
lk jaar reikt de gemeente Den Haag
sende
methodes,
die mensen met elkaar, met Bijbelteksten en wie weet met God
maar ook
de
vleugel
bespelen.
U
krijgt
een gouden, zilveren en bronzen
op
creatieve
manieren
in verbinding laten komen. Denk aan stilte en meditatie,
voor dit
concert
de
gelegenheid
om
bordje uit als waardering voor exaan
beeldende
kunst
en
muziek, aan gesprek, gedichten, gezamenlijk onderzoeverzoeken
op
te
geven.
Dat
kan
in
de
cellentie in eetgelegenheden voor ouderen.
ken
en
andere
wegen
om
verhalen uit de Bijbel en je eigen geloofsweg te benadevorm
van
een
compositie
van
een
beDaarbij sturen zij ‘mystery guests’ naar deze
ren.
Wat
op
welke
manier
op een maandagavond op het programma zal staan,
kende
componist,
maar
natuurlijk
plekken.
zal
vaak
een
verrassing
zijn,
al zullen wij dat ook soms via de Wijkkrant of onze
ookEind
een 2017
improvisatie
van
een
lied.
viel Buurt-en-kerkhuis Bethel
websites
bekend
maken.
Deze
experimentele avonden worden voorbereid door
Publiek
is
bij
dit
concert
weer
van
in de prijzen. Wij zijn vergeleken met profesleden
van
de
voorbereidingsgroep
van het Avondgebed. Elke laatste maandag
harte
welkom.
We
kunnen
75
consionele bedrijven als Apettito en Van Harte
van
de
maand
heeft
ds.
Axel
Wicke
de leiding. Vanaf 7 september iedere maancertgangers
verwelkomen.
Registraen zorginstellingen als Florence. Maar die
dag
van
19.30
tot
21.30
uur
in
buurt-en-kerkhuis
Bethel. Van harte welkom!
tie
is
verplicht.
Bij
dit
concert
zullen
moesten het stellen met brons of zilver en
ds.
Axel
Wicke
wij ontvingen
alle richtlijnen
van
het
RIVM,
goud!
maar
de dan
kerkenraad
hanEnook
waar van
zijn wij
zo goed in?
Wat zijn
teren.
U
kunt
zich
aanmelden
via:
dan de criteria die ertoe hebben bijgedragen
info@warnerfokkens.nl
tot en gekregen?
met Allereerst wil ik de Bergkerkgemeente hartelijk bedanken voor de prachtige
dat wij deze waardering en
hebben
zondag
6
september
uw
verzoeken
in- bloemen die ik voor mijn tachtigste verjaardag heb ontvangen.
Het zijn de volgende aspecten die genoemd
dienen.
Bij
dit
concert
geldt
vol
=
vol.
werden: verse producten, op locatie bereid, Tevens wil ik een woord van dank uitspreken voor de predikanten en alle
Wees
er dus
bij. Ik maaltijden
kijk er naar en
uit goed
mensen die er voor zorgen om de kerkdiensten online mee te kunnen beleven. Ik
variatie
van snel
gezonde
om
‘live’
voor
u
te
mogen
spelen.
gastheer/-vrouwschap waar aandacht geniet
is er enorm van. Mijn hartelijke dank hiervoor.
Warner
Fokkens
Met vriendelijke groet,
voor de gasten.
We zijn trots op deze waardering en ho- Ria Sneevliet
pen dat in 2018 opnieuw waar te maken.
Klaas Bruins

Groot Hertoginnelaan 227 - Den Haag
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bordje
p zondag 13 september om
15 uur geef ik weer een mavoor
Bethel
tineeconcert
in de Berg-
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