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Wijkkrant Den Haag-West 
Een opmerkelijke overstap
Minette Kits Nieuwenkamp 

begon haar loopbaan na 
het afronden van haar stu-

die sociale geografie in het werkveld 
van natuur en milieu. Wat er voor haar 
echt toe doet, vond ze daar echter niet 
in voldoende mate: geloof en mensen. 
Inmiddels werkt ze bij het Ministerie 
van Volksgezondheid en voltooide ze 
de opleiding Theologie aan het OVP 
in Bilthoven. Ze vervolgt haar pad nu 
als derdejaars student HBO Theolo-
gie op de Hogeschool Windesheim in 
Zwolle. Ze koos voor de opleiding tot 
kerkelijk werker, dat een breed werk-
veld omvat. In onze kerkgemeente 
zullen we haar tijdens haar stage, on-
der begeleiding van ds. Axel Wicke, 
dan ook aan het werk zien onder meer 
tijdens het uitwerken van de stage-
opdrachten. Gods naam betekent: 
‘Ik zal er zijn’. De betekenis van deze 

woorden inspireerde Minette om er 
te willen zijn voor een ander. Verbin-
ding speelt een belangrijke rol bij de 
invulling van een toekomstige baan 
als kerkelijk werker. “Mensen bijstaan 
op precaire momenten van hun leven, 
uitgaande van hun geloofsbeleving”. 
Ze denkt daarbij in het bijzonder aan 
de oudere gemeenteleden. Naast de 
eigen spirituele ontwikkeling worden 
tijdens de opleiding vaardigheden 
ontwikkeld om zinvolle gesprekken 
te voeren, zoals invoelend en actief 
luisteren tijdens een pastoraal gesprek. 
Soms zijn veel woorden niet nodig, 
maar volstaat het om er gewoon te 
zijn, soms door samen te bidden. Ge-
voel is belangrijk om in te schatten 
waar behoefte aan is. We blijven even 
stilstaan bij zorgethiek, onderdeel van 
haar studie, en er ontspint zich een 
gesprek over protocollen (vastgelegde 

regels voor een bepaalde situatie). Blijf 
je daar te allen tijde aan vasthouden, 
of kan je daarvan afwijken als je aan-
voelt, dat je gesprekspartner een ande-
re vorm van steun behoeft? Het advies 
van een docente bij dit dilemma is: 
“Stem af op de ander, blijf zelf denken 
en probeer aan te voelen wat op dat 
moment nodig is”, “Goede zorg is im-
mers aansluiten en afstemmen op de 
ander”, “Geen kerk is hetzelfde en elke 
kerkgemeente heeft z’n eigen tradities, 
een eigen sfeer en eigen omgangsvor-
men”, aldus Minette. Binnen de be-
staande cultuur zal de aanpak daarop 
gericht moeten zijn. Is de titel van dit 
stukje terecht? De inhoud van het ge-
sprek maakt duidelijk dat Minette op 
basis van geloofsovertuiging, levenser-
varing en kennis een weloverwogen 
keuze heeft gemaakt. Succes Minette!

Edwine Muller

Oproep:
geef 100 euro om gemis 
bazaar te compenseren

Waarom niet in plaats van de bazaar een wervingsactie waarbij 80 ge-
meenteleden en sympathisanten elk 100 euro schenken? Een mooi 
bedrag en een hoop ‘gedoe’ minder.

Dat was kortweg in 2003 het voorstel van een gemeentelid. Als toenmalige 
bazaarcommissie keken we ernaar. Financieel in één keer uit de brand, maar het 
saamhorigheidsgevoel en het sociale aspect zouden we niet willen missen. Door 
het rondwaaierende coronavirus moeten wij de hele bazaar en alles daaromheen 
noodgedwongen missen. Door deze realiteit wordt de gedachte van een vervan-
gende actie weer levend.

Sinds het begin is de bazaaropbrengst gestegen van 8.000 naar 13.000 euro. 
Naar nu vertaald: als 130 mensen elk 100 euro schenken is de begrote bazaarop-
brengst, onderdeel van de wijkbegroting, voor dit jaar veilig gesteld. Daarbij de 
vurige wens dat het hele bazaarfestijn in de Maranathakerk volgend jaar weer tot 
leven zal komen. Als sociaal buurtevenement is het de inspanning en het plezier 
meer dan waard. Dus hierbij de oproep, die – zo bleek mij na kort beraad – van 
harte wordt gesteund door de bazaarcommissie. Voor de goede orde: 100 euro 
geldt als richtbedrag, meer of minder is natuurlijk ook welkom. 

Het rekeningnummer is:  NL21 INGB 0000 5830 00, ten name van PGG 
Maranathakerk. Vermelden: Gift bazaar.

Govert J. Lakerveld

Uit de kerkenraad

De wijkkerkenraad heeft de draad weer opgepakt met maar gelijk een 
dubbele vergadering op 10 en 14 september. In een wijde kring, het 
moet nu eenmaal op enige afstand, maar wat fijn dat het zo toch kan. 

Het heeft ook wel wat, in zo’n grote ruimte vergaderen. Het gééft ook ruimte. 
Wat is het lang geleden dat we in gemeenteberaad bijeen waren: op 2 februari. 
Vanuit de kerkenraad hebben we toen met u gedeeld dat de thema’s waar we 
voor staan ons niet altijd gemakkelijk af gaan. In de kerkenraad spreken we dat 
nu meer en meer uit. 

De coronacrisis gaat ondertussen zijn eigen weg met ons. Gezamenlijk ker-
ken zit er voorlopig niet in. Een tijdstip tot hoe lang is nu niet zinvol te noemen. 
We hebben gesproken over de stand van zaken, de ervaringen tot nog toe, wat 
gaat goed, waar kan het nog wat duidelijker. Grote waardering voor onze beide 
kosteressen en hun crisisteams. Door hun inzet zijn de kerkdiensten weer toe-
gankelijk, binnen de regels die daarvoor gelden. Er zal daarover ook weer een 
gemeentebrief worden verstuurd.

Er is gesproken over financiële zaken, een thema dat nog regelmatig terug zal 
komen, mede gezien het beleidsstuk van de AK ‘oppotten-potverteren-investe-
ren’ waarin voor de Protestantse Kerk in Den Haag richting 2025 beleid is uitge-
zet, dat in de wijkgemeenten verder moet worden uitgewerkt.

Mooi was wat enkelen van ons over de crisis zeiden, in combinatie met ons ei-
gen denken over ‘hoe verder’: “De tijd heeft haar eigen gang, haar eigen wijsheid, 
en wij zijn daar een deel van. We worden er ook door geholpen, we mógen ons 
tijd geven om na te denken, goede vragen te stellen. De crisis van nu geeft ons 
ook speelruimte.”

Met hartelijke groet, Erika van Gemerden (voorzitter wijkkerkenraad)

Tieneractiviteit groot succes

Op de laatste dag van de zo-
mervakantie kwamen bijna 
alle tieners van de Teen-

Time, na meer dan zes maanden, ein-
delijk weer bij elkaar. Ook de tieners 
die niet mee konden op zomerkamp 
waren erbij. Om alle gemiste avonden 
goed te maken en goed van start te gaan met een nieuw, aangepast seizoen, was 
een leuke outdoor activiteit georganiseerd in Madestein. Onder begeleiding van 
twee enthousiaste mensen en onder toezicht van de leiding werden de tieners 
aan het werk gezet! Ze mochten een katapult bouwen en afvuren, boogschieten, 
creatief zijn met bamboe en zelf een vlot bouwen. Deze werd uiteraard getest en 
de meeste tieners bleven droog. Om de dag af te sluiten was er een kort parcours 
van touwen en netten, waar samenwerking belangrijk was. Ondanks een korte 
bui was het een geslaagde dag en hebben de tieners zich vermaakt. Er wordt uit-
gekeken naar de eerstvolgende TeenTime-avond op 25 september!

Leander van Kooij

Koffie op de Berg  

Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen in de Bergkerk voor een kopje 
koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek. Tijd: vanaf 10.30 uur. 
Er zijn meerdere mensen bereid gevonden om gastvrouw/gastheer te zijn 

bij deze inloop. Samen met onze koster Leonore verwelkomen zij u graag. Na-
tuurlijk houden we ons bij alles aan de coronarichtlijnen. U hoeft zich voor de in-
loop niet op te geven. Wel vragen we u uw naam op de presentielijst te schrijven.

ds. Martine Nijveld

Samen eten in de Bergkerk   

Samen eten, contact, ontmoeting, gezelligheid: op de derde maandag van 
de maand is er een maaltijd in de Bergkerk. Iedereen, jong en oud, is wel-
kom - vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint om 17.30 uur en duurt tot 18.30 

uur. Dit jaar zijn er nog maaltijden op de maandagen 19 oktober en 16 november. 
Natuurlijk is het nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan tot en met de don-
derdag voorafgaand aan de maaltijd. Er komt nog een speciaal mailadres voor 
opgave. Maar tot dan kan aanmelden bij: Gerdie van der Kolk (070-368 87 31) 
of Aaltje Visser (070-323 32 20). Geeft u dan ook meteen uw dieetwensen door? 
Glutenvrij, zoutarm, vegetarisch, veganistisch, wat dan ook! De menucommis-
sie staat in de startblokken en verheugt zich op uw komst. En ook hier geldt: we 
houden ons in alles aan de coronarichtlijnen.

ds. Martine Nijveld

Musica 
Lingua 
Nostra

Het gezelschap Musica Lingua 
Nostra brengt in de Bethel-
MuziekMatinee op 18 ok-

tober vanaf 15.00 uur zang, fluitspel, 
piano en orgel in solo’s, duetten en ter-
zetten van componisten uit diverse tij-
den: Arcadelt, Schütz, Händel, Men-
delssohn, Rheinberger en Jenkins. Zij 
hebben allemaal mooie en bijzondere 
religieuze muziek gecomponeerd die 
in de kapel van buurt-en-kerkhuis 
Bethel goed tot haar recht komt. Uit-
voerenden zijn: Jolly Valstar (sopraan, 
piano), Ineke Helder (sopraan, blok-
fluit), Jacqueline Alders (alt-mezzo), 
Hans Jansen (piano, orgel, muzikale 
leiding).

Omdat er maar 30 mensen dit con-
cert mee kunnen maken is het aan te 
bevelen om u van te voren aan te mel-
den via kbruins@stekdenhaag.nl of 
070-318 16 56. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 

Klaas Bruins

Vrede in de stad

Dat is het onderwerp tijdens het Praatmaal op donderdag 1 oktober in 
buurt-en-kerkhuis Bethel. Vrede in de stad: Hoe kun je daar aan bij-
dragen in verband met de diversiteit aan culturen en religies? Het gaat 

om een ontspannen goed gesprek, waarin je van elkaar leert, aan tafel bij een 
eenvoudige maaltijd. Tijd: 17.30 - 19.30 uur, maximaal aantal deelnemers: 14; 
kosten: € 4.

Opgeven: bij Leo van Driel,leo.vandriel@planet.nl of Klaas Bruins, 
kbruins@stekdenhaag.nl 070-318 16 56.

Klaas Bruins

Bethel open

Iedere maandagmiddag gaan de 
kerkdeuren van het buurt-en-kerk-
huis Bethel om 14 uur open. Ge-

meenteleden, buurtbewoners, stads-
genoten en voorbijgangers zijn er van 
harte welkom, bij deze mix van een 
stille, open kerk met een inloopspreek-
uur. Zo willen wij tijd en ruimte bieden 
voor stilte, gebed en voor kleinschalige 
ontmoetingen. U kunt er terecht om 
een kaarsje te branden, even op ademen 
te komen en de gedachten op orde te 
krijgen. En als u eerder behoefte hebt 
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!

Iedere maandag, van 14.00 tot 
19.30 uur, in buurt-en-kerkhuis 
 Bethel.

ds. Axel Wicke

Shoplifters
Op vrijdag 9 oktober wordt in BethelBuurtBios om 20 uur de film Shop-

lifters (Japan 2018, 121 minuten) vertoond. We beginnen onze corona-proof 
buurtbioscoop met een erg diepgaande film uit het verre Oosten over een wel 
heel bijzonder, Japans patchwork-gezin dat enkel door winkeldiefstallen over-
leeft, hoewel ze gelukkig samenleven. 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…

Van harte welkom bij deze filmvertoning met (voor wie wil) aansluitend gesprek 
over wat wij hebben gezien en wat wij ervan leren. De deuren openen om 19.30 uur, 
de film begint om 20 uur. Uiteraard gelden de bekende RIVM-richtlijnen. Kom 
dus alleen als je 100 procent gezond bent, desinfecteer bij de ingang de handen, laat 
daar je contactgegevens achter en houd altijd anderhalve meter afstand.

ds. Axel Wicke
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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)  

Afscheid nemen
Wellicht een maand te vroeg (want de gedachtenisdienst is 

pas in november), maar de korter wordende dagen bepalen mij 
bij het afscheid nemen. Niet al te erg, denk ik, tenslotte is er 
geen maand waarin niet wordt gerouwd …

Drie jaar geleden moest ik relatief onverwacht afscheid ne-
men van mijn vader. Opeens stond ik zelf ‘aan de andere kant’, 
kreeg ik te maken met een uitvaartondernemer en een domi-
nee die ons kwam begeleiden bij het afscheid. Opeens stond ik 
zelf aan het graf van iemand die ík beslist niet wilde missen. Op-
eens moest ik zelf mijn weg vinden in het verdriet en het gemis.

Erg belangrijk werd voor mij een citaat van Dietrich Bonhoef-
fer:

“Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht-
doen en verpakken in goede gedachten der herinnering…”

Ze waren er, de goede herinneringen en ze zijn er nog altijd. 
Maar in de eerste tijd na het overlijden hielpen ze nog niet echt. 
Omdat ze nog te veel overschaduwd werden door de pijn van 
het gemis. Dat is zachter geworden, maar toch is er nog steeds 
zo af en toe de intense verbazing van het ‘niet meer’. Intussen 
‘praat ik niet meer tegen een foto’, intussen overvalt me soms 
een weemoedigheid. “Goh papa, wat had je hier nou van ge-
dacht, waar ik nu in terecht ben gekomen…?”

Het is een lange weg om te gaan: afscheid moeten nemen 
van iemand van wie je houdt en verder leven zonder de nabij-
heid van diegene.

Volgende maand loopt het kerkelijk jaar af. En op de laatste 
zondag zullen we gaan gedenken. Noemen we de namen van 
wie we missen. We branden een kaars, maken licht bij iedere 
naam. Om niet te vergeten. Om ons te laten troosten door het 
vuur dat nooit meer dooft. Om ons te verzoenen met het ver-
langen dat onvervuld zal blijven. Het is goed om het verlangen 
en de leegte te voelen. Verdrietig, maar goed. Want het vertelt 
me ook dat ik leef. En dat ik door moet, door wil. Ook al is er 
een lief mens weggevallen met wie je een stuk van je leven deel-
de. De leegte blijft en mag ook leeg blijven. Niemand heeft dat 
mooier geformuleerd, vind ik, dan Dietrich Bonhoeffer:

“Als je van iemand houdt en je bent door de dood van el-
kaar gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand, 
die de leegte van de afwezigheid kan vullen. Probeer het 
maar niet, want het zal je nooit lukken. Aanvaard liever het 
gemis dat je is overkomen. Dat klinkt hard, maar het is ook 
een grote troost, want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 
blijf je daardoor met elkaar verbonden. Zeg niet: “God zal 
de leegte vullen”, want - geloof me - dat doet Hij niet. In-
tegendeel: Hij houdt de leegte leeg en helpt ons om zo de 
vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook 
in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is 
het afscheid. Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering 
veranderen in stille vreugde.”

ds. Axel Wicke

“Ik zie me nog in de kussens zitten, 
en maar rekenen”
Deze zomer heeft Karin van 
Beek het penningmeesterschap 
van de Maranathakerk neer-
gelegd. Hieronder een vraag-
gesprek met de vrouw voor wie 
cijfers geen geheimen hebben.

Welgeteld dertig jaar ac-
tief, eerst dertien jaar 
kerkrentmeester en 

daarna nog eens zeventien jaar pen-
ningmeester, tot afgelopen zomer 
toe. Voor Karin van Beek-Dekker is 
de tijd gekomen om een punt achter 
haar functies in de Maranathakerk te 
zetten.

Zij houdt van cijfers, dat is wel dui-
delijk. “Als kind was ik vaak ziek. Mijn 
moeder gaf me dan sommen op, lange 
staartdelingen, om me maar bezig te 
houden. Prachtig vond ik dat. Ik zie 
me nog in de kussens zitten, en maar 
rekenen. Ook later op school was al-
gebra mijn favoriete vak. Ik vind het 
nog steeds leuk, met cijfers bezig zijn.” 
Van beroep is zij altijd boekhouder 
geweest, eerst bij een accountantskan-
toor en later bij Atelier Pro, het archi-
tectenbureau van haar man Hans van 
Beek.

Hoogzwanger
Karin van Beek leerde de Maranatha-
kerk pas later kennen. Ze was lid van 

de gereformeerde Noorderkerk, maar 
al zoekende kwam ze bij de buren te-
recht. “In mijn eentje ben ik toen, 
hoogzwanger als ik was, eens naar de 
Maranathakerk gegaan.” Het gebouw 
sprak haar direct aan en ook vond ze 
Wim van der Zee een inspirerende 
predikant. Toen is ze hervormd ge-
worden. “Soms moet je keuzes ma-
ken”, is haar verklaring. Inmiddels 
hoort ze, zoals ze lachend zegt, “al vele 
jaren bij het behang”.

De kerk als ‘waardevol sociaal 
verband’ in de stad spreekt haar aan. 
“Wat ik precies geloof weet ik niet 
eens, maar ik zie ons in de kerk als één 
grote familie van mensen die elkaar 
helpen en klaarstaan voor anderen.” 

Ze heeft altijd van aanpakken gehou-
den. “Met alle catechisanten gingen 
we op een zaterdag de kerk schoonma-
ken. En de bazaar, dat is ieder jaar een 
klus die je samen tot een goed einde 
brengt.”

Ook over de toekomst is Karin 
van Beek uitgesproken. “We waren al-
tijd een bloeiende gemeente en dat zijn 
we nog steeds, zij het natuurlijk een 
stuk kleiner dan dertig jaar geleden. Ik 
hoop dat dat zo blijft.”

De nieuwe penningmeester is in-
middels met haar werk begonnen. 
Haar naam: Helga Vermaas.

Jan Goossensen

Lieve gemeente

Na ruim 62 jaar in Den Haag 
te hebben gewoond, een gro-
te stad met ruim 500.000 

inwoners, is het tijd voor een nieuwe, 
grote stap in mijn leven. Ik ga samen 
met m’n vriend Donald verhuizen 
naar Krewerd, een dorpje met 45 hui-
zen en 85 inwoners. We gaan daar sa-
menwonen in de voormalige pastorie. 
Het is een schitterende plek met een 
fantastische tuin.

Ruim 40 jaar geleden kwamen 
mijn man en ik vanuit Scheveningen 
naar Den Haag-West. Ons gezin met 
toen één zoon, breidde zich uit tot drie 
zonen en één dochter. Zij werden in de 
Westduinkerk gedoopt door ds. Went-
sel. Mijn man Aat was in die periode 
jeugdouderling. Hij overleed in 1985, 
waarna ik veel steun van ds. Wentsel 
en de gemeenteleden heb gekregen. De 
Westduingemeente is dus al heel lang 
een hartelijke en meelevende gemeente 
geweest in mijn leven. Dat begon in de 
Westduinkerk, na de sloop in de aula 
van de Populier, daarna de Bethelkapel 
en uiteindelijk de Bergkerk.

Ondertussen is m’n huis verkocht 
en stapelen de dozen zich op. Afscheid 
nemen van lieve mensen, activiteiten, 
mijn huis in de Frambozenstraat, het 
strand en nog veel meer. Natuurlijk 
zal ik nog regelmatig in Den Haag zijn 
voor m’n (klein-)kinderen, mijn moe-
der, vriendinnen en vrienden. 

Het was een mooie tijd, dank daar-
voor. ik hoop jullie zo nu en dan nog 
eens tegen te komen. Want uit het oog, 
is niet uit het hart.

Nini Plugge

Wandel je wijzer

Op vrijdag 23 oktober is er een ‘Wandel je wijzer’-wandeling. Een wan-
deling waarbij je met anderen in gesprek gaat, nadenkt over een korte 
tekst, een klein gedicht, een vraag. Deze wandeling is 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. 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.

Opgave bij: ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24 of 06-16 73 37 42 of 
me.nijveld@ziggo.nl

Startpunt: wordt bij opgave bekend gemaakt. Starttijd: 15.00 uur. De wande-
ling is 6 à 8 kilometer (we zijn voor het avondeten weer thuis!)

ds. Martine Nijveld

Met psalmen  
door het leven…

Dit seizoen bied ik gespreksavonden aan 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, ge-

luk en crisis, angst en vertrouwen, vreugde en verlangen. In de psalmen wordt 
gejuicht en geschreeuwd, gelachen en gehuild.

Het maximaal aantal deelnemers voor deze avonden staat op tien. Er zijn 
echter al meer aanmeldingen binnen en daarom kan ik een tweede groep star-
ten. Erg leuk! In beide groepen is nu nog ruimte voor een paar mensen. Hebt u 
belangstelling? Geef u dan op (dat is verplicht op dit moment) en doe mee.

Groep 1 komt bij elkaar op maandag 28 september, 26 oktober en 23 novem-
ber. Groep 2 op maandag 5 oktober, 2 november en 30 november. Elke avond 
staat één psalm centraal. Deze psalm zullen we ook verbinden met teksten van 
nu (proza en/of poëzie).

Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24 of 06-16 73 37 42.
Locatie: Bergkerk. Tijd: 20.00 uur – ongeveer 21.30 uur
ds. Martine Nijveld

Collectes in de Bergkerk
Sinds 5 juli worden er weer kerkdiensten gehouden in de Bergkerk, maar wel 

op een bijzondere manier zoals meerdere gemeenteleden hebben geconstateerd. 
Ook de collecte vindt coronaproof plaats en wel bij de uitgang. Veel mensen ko-
men (nog) niet in de kerk in deze coronatijd, maar hebben wel per bank bijgedra-
gen aan de diverse collectes of hebben zelfs wat extra’s gegeven om de verminder-
de opbrengsten wat te compenseren.

Hartelijk dank daarvoor!
Joost Smits, kerkrentmeester
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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.

Erediensten oktober 2020
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

04 oktober
18e na Pinksteren

Ds. Axel Wicke
Heilig Avondmaal

Jenne de Haan

11 oktober
19e na Pinksteren

Drs. Jan Greven,
Blaricum

Ds. Casper van Dongen

18 oktober
20e na Pinksteren

Ds. Olivier Elseman Ds. Erika van Gemerden

25 oktober
21e na Pinksteren

Ds. Martine Nijveld Ds. Olivier Elseman

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 oktober 2020
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
04 oktober Jesaja 5:1-7 Filippenzen 2:14-18 Matteüs 21:33-43
11 oktober Jesaja 25:1-9 Filippenzen 3:17-21 Matteüs 22:1-14
18 oktober Jesaja 45:1-7 1 Tessalonicenzen 1:1-10 Matteüs 22:15-22
25 oktober Deuteronomium 6:1-9 1 Tessalonicenzen 2:1-8 Matteüs 22:34-46

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

Rond de diensten 
Terugblik - doopdienst zondag 6 september
Op zondag 6 september zijn Melle (8 jaar) en Alette (5 jaar) gedoopt.

Samen met hun ouders, Lonneke en Hanne Glerum, hadden we de doop-
dienst voorbereid. Op de foto ziet u hen allemaal: het was feest!

Zondag 4 oktober - dienst met (proef-)avondmaal
Op 4 oktober stond eigenlijk, voor corona, onze gezamenlijke startzondag ge-
pland. Omdat wij nu echter tijdelijk geen gezamenlijke diensten vieren en er 
die zondag dus een gastvoorganger in de Maranathakerk voorgaat, zullen wij 
in de Bergkerk wel kort stilstaan bij wat wij dit seizoen aan activiteiten aanbie-
den, maar een echt feestelijk inluiden van het seizoenswerk vonden wij onder 
deze omstandigheden niet al te passend. Wel zullen wij, vooralsnog bij wijze van 
proef, voor de eerste keer sinds het uitbreken van de coronacrisis weer avondmaal 
vieren. Ook dat, zult u begrijpen, zal niet helemaal zoals vanouds gebeuren, om-
dat wij ook hier maatregelen moeten nemen om het avondmaal in coronatijd 
veilig én toch ook waardevol te laten verlopen. In of rond de viering zult u hier 
details over horen. 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.

Zondag 25 oktober - Bloemen langs de weg
Op zondag 27 september hebben 
we in de Bergkerk samen met de 
nieuwe diaken Gerdie van der 
Kolk een begin gemaakt met het 
maken van een wandkleed. Of 
beter: Gerdie had een wandkleed 
gemaakt (met een weg naar het 
licht) en aan alle kerkgangers werd 
gevraagd een bloem te maken 
voor dit wandkleed. Op zondag 
25 oktober hangt het wandkleed 
opnieuw in de Bergkerk. Nu mét 
bloemen!

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 ok-
tober zullen er in onze beide kerken op elke zondag diensten zijn. Alle diensten 
worden ook uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App Ker-
komroep) en u kunt ze daar live of later beluisteren. Ook blijven we met beeld 
uitzenden. De uitzending met beeld kwam in september uit de Maranathakerk 
en komt in oktober weer uit de Bergkerk. Deze beeldopname is nog steeds te 
vinden op ons eigen YouTube-kanaal Wijkgemeente Den Haag-West. Ook op 
dit kanaal kunt u diensten live of later meevieren. Zoek op YouTube naar Wijk-
gemeente 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 anderhalve meter regel, een maximum gesteld 
aan het aantal kerkgangers. Voor een dienst in de Maranathakerk kunt u zich 
aanmelden bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar per email: 
info@maranathakerkdenhaag.nl en per telefoon: 06-41 45 28 29). Of bij Mar-
greet de Pous (bereikbaar op 06-58 88 50 63). En 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 re-
servering door te geven.

 

Hoe verder?
Veranderingen in het bovenstaande worden gedeeld via de websites en indien 
nodig zullen we ook een nieuwsbrief sturen naar de ons bekende mailadressen.

 

Kindernevendienst
Ook de kindernevendienst in onze beide kerken is weer gestart!

ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld

Wij gedenken
Marinus van Dijke (25 mei 1936 - 28 augustus 2020)

Op vrijdag 4 september 2020 hebben we in de aula van de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kerkhoflaan afscheid genomen van Marinus (Mar) van Dijke. Mar 
is 84 jaar geworden.

Bedroefd, stond er boven de kaart, maar vooral dankbaar voor alles wat hij 
voor ons heeft betekend.

Marinus van Dijke werd geboren op 25 mei 1936. Samen met zijn vrouw 
Greet woonde hij in Den Haag en later in Zoetermeer. Ze zongen in een koor en 
leerden zo Marian en Marcel van Duijvenvoorde kennen. Met hen en met hun 
kinderen groeide een grote verbondenheid: meeleven met elkaar, zorgen voor el-
kaar, regelmatig bij elkaar over de vloer, samen vakantie vieren. Verbondenheid 
in lief en leed. In 2003 overleed Greet: een groot verdriet voor Mar en voor de 
mensen om hem heen. In 2016 kwam hij in het Dreeshuis. Van daaruit bezocht 
hij regelmatig de kerkdiensten in de Maranathakerk. Hij was zelf hulpkoster ge-
weest in de Oase in Zoetermeer (nadat hij met pensioen gegaan was). En eerder 
hielp hij Marian wel in de Bethlehemkerk, toen zij daar koster was. Zijn eigen 
vak was horloge- en klokkenmaker bij Seiko. Hij hield van sport en spel, keek 
graag naar voetbal, en mocht graag rijsttafels maken én bitterballen.

In de verhalen tijdens de dienst hoorden we wat hij heeft mogen betekenen 
voor de mensen om hem heen. De kleur van de dienst was dankbaarheid. Dank-
baarheid dat je deel uit mocht maken van elkaars leven. We lazen psalm 139, over 
God, die ons liefdevol vasthoudt en omarmt, die ons kent, dieper dan wij onszelf 
kennen. En met ons meegaat, waar wij ook gaan. En zo hebben wij Mar laten 
gaan, hem toevertrouwd aan de Eeuwige.  

ds. Martine Nijveld

Vakantie predikanten
Van 10 – 18 oktober houdt ds. Martine Nijveld herfstvakantie. Indien nodig 
neemt collega ds. Axel Wicke waar. Van 17 tot 25 oktober gaat ds. Axel Wicke er 
een week tussenuit. Zijn collega ds. Martine Nijveld vervangt hem.

Krant en Bijbel

Op woensdag 14 oktober is er 
in de Bergkerk van 11.00 tot 
ca. 12.30 uur weer ‘Krant en 

Bijbel’. In deze gesprekskring praten 
wij, onder het genot van een kop kof-
fie en wat lekkers, over actuele maat-
schappelijke thema’s die ons op het 
hart liggen en, waar mogelijk, probe-
ren wij deze met behulp van Bijbel en 
de christelijke traditie te verdiepen. 
Dit gebeurt in een ontspannende 
sfeer, wij delen onze gedachten en ge-
voelens en discussiëren niet. Er is geen 
noodzaak om een ander te overtuigen, 
maar wel de opluchting, dat wij de the-
ma’s die op tafel komen, niet moeten 
oplossen.

Als u zin hebt om mee te praten, u 
bent van harte welkom. Neem gerust 
een thema, een krantenartikel, een ci-
taat 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. Maxi-
maal tien mensen, graag opgeven bij 
mij.

ds. Axel Wicke
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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
Erika van Gemerden a.i.
voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 24 75 33 48

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

Kerkrentmeesters
Carolien Gijsbers
kerkrentmeesters@
maranathakerkdenhaag.nl
Tel. 06 10 16 90 59

Diaconie
Cécile de Munnik
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
Tel. 06 16 73 37 42
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
vangemerdencoaching@gmail.com
Tel. 06 24 75 33 48

Secretaris wijkkerkenraad
vacant

Bergkerk
       

 
          

 
 

Wijk info 

Kopij voor het 
novembernummer 
uiterlijk op 12 oktober 
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com  
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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

wijkkrantjanuari2018.indd   8 12-12-17   13:23

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 
06 19 538 402 | toussaintkade 19

Vaste activiteiten
Bethel  zie betheldenhaag.nl
Bethel Open ma 14 - 19.30 u
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 ouderen   di 10-12.00 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 17 u en 18.30 u, 2e en 4e do van de maand, 

laatste vr, 18 u
Experimenteren ma 19.30-20.15 u
met Geestelijke 
Ontmoeting   
TeenTime vr gemiddeld om de 3 weken, 20-22 u, 
Vrome Freule iedere 2e do van de maand, v.a. 20 u

Bergkerk zie wwwbergkerkdenhaag.org
Fair Trade stand  iedere laatste zondag van de maand, 11-11.30 u
Oefenen Cantorij iedere woensdagavond, 19-20 uur
 (niet in vakanties)
Samen eten  iedere 3e maandag van de maand 17.30u-18.30 u
in de Bergkerk 
Koffie op de Berg do 10.30 u 
Broodje Bijbel iedere 2e donderdag van de maand 11.45 u

Maranathakerk zie www.maranathakerkdenhaag.nl
Amnesty   4e ma van de maand, 20 u
Buurtkoffie   elke wo 10-12 u, op de 1e wo  

met levende muziek
Klassiek concert  3e zo van de maand, 17-18 u
‘Het gesprek’   3e wo van de maand, 14.30-16.30 u 
Locatieberaad   2e ma van de maand, 20 u
Maaltijd 2e wo van de maand, 18 u (niet in september)
 Reserveren: (070) 352 14 78
PIGL di 11 u, Protestants Indisch Geestelijk Leven

Agenda oktober 2020
Do 1 17.30 u Praatmaal ‘Vrede in de stad’, Bethel
Vr 2 20 u Leeskring Groene theologie, Bethel
Ma 5 20 u Gespreksavond Met psalmen door het leven, 

Bergkerk
Wo 7 15 u Leeskring Groene theologie, Houtrustkerk
Do 8 11.45 u Broodje Bijbel, Bergkerk
Vr 9 19.30 u BethelBuurtBios, Shoplifters
Za 10 17 u KidsTime-middag, ‘t Valkennest
Zo 11 17 u Concert Gerben Mourik en Bert van Stam, 

Maranathakerk
Wo 14 11 u Krant en Bijbel, Bergkerk
Wo 14 14.30 u Gesprek op woensdag, Maranathakerk, Piet Paaltjens
Zo 18 15 u BethelMuziekMatinee, Musica Lingua Nostra
Ma 19 17 u Samen eten, Bergkerk
Vr 23 15 u Wandel je wijzer, startpunt n.t.b.
Zo 25 17 u Concert Bas Maassen, Maranathakerk
Ma 26 20 u Gespreksavond Met psalmen door het leven, 

Bergkerk
Wo 28 20 u Lezing Robert van Venetië, Maranathakerk
Za 31 17 u KidsTime-middag, ‘t Valkennest

KidsTime weer 
van start!

Na een half jaar eindelijk weer 
een KidsTime middag op 12 
september. Er waren niet zo 

veel kinderen, maar hopelijk gaan er de 
komende tijd weer meer komen! Tij-
dens deze KidsTime-middag maakten 

de kinderen van een halve lege fles een 
vangspelletje. Daarvoor was het nodig 
om eerst een surprise-ei op te eten. Dat 

Experimenteren met 
Geestelijke Ontmoetingen

De nieuwe, door corona ingegeven en zeer opengebroken vorm van het 
Avondgebed met liederen uit Taizé ‘Experimenteren met Geestelij-
ke Ontmoetingen’ sluit om 19.30 uur naadloos aan bij ‘Bethel Open’. 

Daarbij zullen wij spelen met heel uiteenlopende, bekende en verrassende me-
thodes, die mensen met elkaar, met Bijbelteksten en wie weet met God op crea-
tieve manieren in verbinding laten komen. Van harte welkom! Iedere maandag, 
van 19.30 tot ca. 21.30 uur, in buurt-en-kerkhuis Bethel. 

ds. Axel Wicke

vonden de kinderen natuurlijk niet 
erg om te doen. Als diner aten we piz-
za met ijs toe.

Dit is de agenda tot het eind van 
het jaar: 23 september, 10 en 31 okto-

ber, 11 en 28 november, 16 december. 
De kinderen krijgen een uitnodiging 
hiervoor in hun brievenbus. 

Nelleke van Kooij

Broodje Bijbel

Op de tweede donderdag van de maand bent u welkom bij ‘Broodje Bij-
bel’. Er kunnen nog 1 of 2 mensen aansluiten. Belangstelling? Geef u 
op! De eerstvolgende keer is donderdag 8 oktober. Locatie: Bergkerk. 

Tijd: 11.45 uur tot ongeveer 13.15 uur. Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 
070-779 07 24 of 06-16 73 37 42.

ds. Martine Nijveld


