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Wijkkrant Den Haag-West 
Een jubileum in coronatijd is geen feestje

In oktober 2020 was ds. Axel 
Wicke 12½ jaar als predikant ver-
bonden aan onze gemeente Den 

Haag West. Een jubileum en reden 
om hem door middel van een telefo-
nisch interview vragen voor te leggen, 
die een beeld schetsen van zijn persoon 
in relatie tot zijn ambt. Inzage in zijn 
curriculum vitae laat zien dat Axel, 
naast wetenschappelijke kennis vanuit 
diverse universiteiten in Duitsland en 
Nederland, ook aandacht heeft voor 
praktische cursussen, als presentatie-
technieken, creatief schrijven en litur-
gisch zingen. 

Over zijn vrijwilligerswerk en ne-
venactiviteiten zouden ook nog leuke 
gesprekken kunnen worden gevoerd. 
Axel kwam vanuit Duitsland, waar hij 
voorganger was in de Zionskirche in 
Berlijn, in april 2008 naar Den Haag. 
Een doelbewuste keuze. De liefde 
bepaalde in eerste instantie zijn emi-
gratie naar Nederland, maar ook de 
werkomstandigheden in onze kerken 
vormden een belangrijke factor. “Het 
past beter bij mijn persoonlijk func-
tioneren”, aldus Axel. 

Mijn vraag over verschillen in de 
‘kerkelijke’ cultuur beantwoordt hij 
uitgebreid, waarbij het nadrukkelijk 
niet om waardeoordelen gaat. “Er zijn 
interessante culturele verschillen”, be-
aamt hij. In Duitsland komen gemeen-
teleden met vragen vanuit een behoefte 
aan geestelijke en/of sociale bijstand 
naar een predikant tijdens vaste spreek-
uren. In Nederland is een geregeld con-
tact zonder (levens)vragen een vaak 
geuite wens, die gezien het grote aantal 
gemeenteleden niet altijd kan worden 
gehonoreerd. Het gezelligheidsaspect 
lijkt hierbij een rol te spelen. 

Een ander punt van verschil is de 
inhoud van de preek. In Duitsland 
vormen maatschappelijke betrok-
kenheid en meer politiek gerichte 
onderwerpen deel uit van de preken. 
De Zionskirche, waar Axel jarenlang 

voorganger is geweest, is een voorbeeld 
van een kerk, die haar positie binnen 
een breder maatschappelijke context 
serieus neemt, hierdoor is het mogelijk 
om vanuit de kerk actie te onderne-
men in woord en daad. 

Zijn inzet en grote betrokkenheid 
bij het kerkasiel van het Armeense ge-
zin Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis 
Bethel, maar ook de informele invul-
ling van het begrip ‘buurtdominee’ 
geven blijk van deze biografische erfe-
nis. Axel bezoekt met enige regelmaat 
kroegen en kappers in de buurt om zijn 
visitekaartje af te geven. Kappers en 
medewerkers achter de bar horen soms 
trieste verhalen. Door de visitekaartjes 
kan contact worden gezocht en hulp 
worden gegeven. Daarnaast is Axel ie-
mand die buiten geijkte paden durft te 
treden zoals met de Taizévieringen. 

Als reisleider van een groep ge-

meenteleden die de Kirchentag in 
Berlijn bezocht, gaf hij een kijkje in 
de stad en in de kerk waar zijn roots 
liggen. Axel gaf in dit interview ook 
aan dat het crisispastoraat belangrijk 
is. Je kan dan denken aan: overlijden, 
uithuisplaatsingen, ouderdomscrisis 
door  bijvoorbeeld dementie. Tot slot 
stelde ik de vraag: hoe het leven en 
werken in Nederland hem heeft veran-
derd of anders over zaken heeft doen 
denken. Hij geeft als antwoord, dat 
er meer bewustwording is ontstaan 
over de impact van de verschillen die 
kunnen ontstaan binnen een tweede 
taalgebied en dat hij flexibeler is ge-
worden. Tenslotte wil ik Axel danken 
voor zijn openhartigheid tijdens dit 
interview en wens hem en zijn gezin 
nog vele jaren in ons mooie land.

Edwine Muller-Buschman

Voorbehoud activiteiten en agenda
De aangescherpte maatregelen aangaande het coronavirus 
hebben impact op de geplande activiteiten. Veel activiteiten 
zijn geannuleerd. De kerkenraad informeert iedereen via mail-
groepen, websites en persoonlijk contact. Houd voor de situatie 
na 1 december de websites in de gaten. Gemeenteleden die 
hiertoe niet in staat zijn, kunnen bellen naar ds. Martine Nijveld 
of ds. Axel Wicke.
www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org 
of www.betheldenhaag.nl of www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Alternatieve ‘bazaar‘

In de vorige Wijkkant heeft Govert Lakerveld een oproep gedaan om geld te 
doneren om het gemis van de opbrengst van de bazaar te compenseren. De ba-
zaar met al haar eigenaardigheden wordt zeer gemist! Het Rad van Avontuur 

met de rode en blauwe plankjes, de Raddraaier met mooie verhalen, de te winnen 
hazelnoottaart van Kelder (altijd een topper) en alle andere mooie prijzen.

En dan de tafel met Curiosa, en natuurlijk de Boeken en de Kleding. De Bar 
met heerlijke hapjes en drankjes en al die andere leuke kraampjes die elk jaar 
maar weer bemensd worden. Het geroezemoes, de gezelligheid en de altijd weer 
ongelofelijke snelheid waarmee de kerk aan het eind van de zaterdagmiddag 
weer wordt opgeruimd en schoongemaakt. En last but not least … een opbrengst, 
waarmee we een groot deel van onze jaarlijkse onkosten kunnen financieren: in 
2019 was het 13.500 euro!

Deze jaarlijkse happening kon vanwege corona dit jaar helaas niet doorgaan. 
Daarom die oproep om althans het financiële deel van de bazaar zo goed mogelijk 
te compenseren. De gezelligheid moeten we er dit jaar helaas maar bij-denken. Ho-
pelijk kan dat volgend jaar weer. Inmiddels is er 2.950 euro binnen! Wat een prach-
tig begin! Uw gift voor deze ‘bazaar’ is natuurlijk nog steeds van harte welkom  op 
NL 21 INGB 0000 5830  00 ten name van PGG Maranathakerk o.v.v. gift bazaar. 
Ik houd u in het volgende nummer graag op de hoogte van de stand.

Met hartelijke groet, Helga Vermaas, penningmeester Maranathakerk

Krant en Bijbel

Op woensdag 9 december is er in de Bergkerk van 11 tot ongeveer 12.30 
uur weer ‘Krant en Bijbel’. In deze gesprekskring praten wij, onder het 
genot van een kop koffie en wat lekkers, over actuele maatschappelijke 

thema’s die ons op het hart liggen. Waar mogelijk, proberen wij deze met behulp 
van Bijbel en de christelijke traditie te verdiepen. Dit gebeurt in een ontspan-
nende 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.

Als u zin hebt om 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 luiste-
ren is ook prima. Ook hier gelden de bekende RIVM-richtlijnen. Er is plek voor 
maximaal tien mensen, graag opgeven bij mij.

ds. Axel Wicke

Historische fout
Mattheus zat historisch gezien 
fout toen hij een verhaal van 
Marcus aanpaste.

Het was een experiment met 
geestelijke ontmoetingen, 
vertelde Axel Wicke over 

de avond van 28 september. Als do-
minee en geestelijke reisleider gidste 
hij de aanwezigen van het Oude naar 
het Nieuwe Testament, van druif naar 
wijn en van joden- naar christendom. 
En legde uit waarom Mattheus histo-
risch gezien fout zat toen hij het ver-
haal van Marcus aanpaste over een 
wijngaard, diens eigenaar en diens 
zoon.

Over Jesaja die met een jolig liedje 
zijn toehoorders een oordeel over zich-
zelf laat vellen ging het en over Mat-
theus die zijn toehoorders de woor-
den van Jesaja in herinnering bracht 
om Jezus’ woorden over de komende 
eindtijd en het laatste oordeel onder 
de aandacht te brengen. Jesaja verze-
kerde zich van aandacht met een niet 

erg diepgravend liefdeslied waarmee 
bruiloftsgasten na een ‘vooruit, nog 
één glaasje dan’, het pasgetrouwde stel 
eens flink door de mangel halen. Tot 
de stemming in zijn verhaal omslaat 
en van de gasten wordt verwacht dat 
ze zich als rechters uitspreken over be-
klaagden. Maar al te snel wordt ze dui-
delijk dat ze dat zelf zijn. En dus over 
zichzelf moeten oordelen.

Zo’n zeshonderd jaar later gebruik-
te Mattheus dat verhaal om zijn kleine 
christelijke gemeenschap een hart on-
der de riem te steken. Die kon wel een 
opbeurend woord gebruiken. De sy-
node van joodse leiders had ze zojuist 
de toegang ontzegt tot de tempel en 
de plaatselijke synagogen. Van de ene 
op de andere dag waren ze geen joden 
meer. Het gevolg: familieruzies, vrien-
den die elkaar niet meer wilden zien 
en onrust, heel veel onrust onder de 
christenen. Want: “Als wij niet meer 
de synagogen in mogen, horen wij dan 
nog wel tot Gods volk?”

Nou en of, vond Mattheus die fijn-

tjes uitlegde hoe dat dan zat. En hij 
paste de tekst over de wijngaard, diens 
eigenaar en diens zoon aan die hij van 
Marcus gebruikte met de woorden: 
“Daarom zeg ik u: het koninkrijk van 
God zal u worden ontnomen, en gege-
ven worden aan een volk dat het wel 
vrucht laat dragen.” Met tweeduizend 
jaar antisemitisme en miljoenen do-
den tot gevolg, merkte Wicke op. In 
de middeleeuwen luidden preken over 
deze tekst vaak een pogrom in tegen 
de plaatselijke joden; ook in Neder-
land. Allemaal omdat Mattheus his-
torisch gezien fout zat, legde Wicke 
uit. “De joden hebben namelijk niets 
met de dood van Jezus te maken.” Dat 
valt de Romeinen aan te rekenen.

“Zo komt deze theologie tegen-
over de Israëltheologie van Paulus te 
staan, waar de joden in eeuwigheid 
het geliefde volk van God blijven en 
wij christenen net als een nieuwe tak 
op deze oude wijnstok worden geënt.”

Jean Quist

De kerk als plek  
van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in 
nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. 
De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen 

hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de ker-
ken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. 
Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Kerk in Actie 
is een project gestart voor de opbouw van het zwaar door oorlog geteisterde en 
verscheurde Syrië.

De gezamenlijke diaconie van de gemeente Den Haag-West ondersteunt het 
diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. Alle collectes van de diaconie in 
de komende adventperiode zullen daarom worden bestemd voor dit project, als 
teken van hoop voor een bevolking die alles verloren heeft.

Van harte aanbevolen! 
Cécile de Munnik

‘Toen de herders het kind 
zagen, vertelden ze wat
de engel over hem gezegd had.’ 

Lucas 2:17  
Uit  de Bijbel in Gewone taal. 

Ets : Rembrandt van Rijn. 
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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

G. Habets, tel. 397 61 03

Verwondering
Een paar jaar geleden las ik een reeks gedichten van de Poolse 
dichteres Wislawa Szymborska
(1923 - 2012). Zij noemde zichzelf wel ‘dichter van de verwon-
dering’. In een toespraak, die ze hield ter gelegenheid van de 
overhandiging van de Nobelprijs voor Literatuur (op 7 decem-
ber 1996), zegt ze: “In de taal van de poëzie is niets gewoon, 
is niets normaal. Geen steen en geen wolk boven een steen. 
Geen dag en geen nacht na een dag. En boven alles niemands 
bestaan op deze aarde.”

Iets van die verwondering hoor je in haar gedicht 
‘IN DE VROEGTE’:

“Ik slaap nog,
maar intussen vinden er feiten plaats.
Het raam wordt wit,
de donkerte grijs,
de kamer duikt op uit de wazige ruimte…”

Om daarna te zeggen dat er nog van alles ontbreekt: details, 
scherpte, afgrenzingen. Maar voorzichtig krijgt ook het kleinste 
ding zijn kleur en vorm terug.
En dan eindigt ze:

“Gewoonlijk word ik wakker als verlate getuige
wanneer het wonder al gedaan is,
de dag is gevestigd
en ochtendstond magistraal in ochtend veranderd.”

Terwijl ze sliep, gebeurde het wonder. Nacht werd grijs, grijs 
werd ochtendstond, ochtendstond werd nieuwe morgen, ge-
boren werd een nieuwe dag.
Deze dichter brengt ons dichter bij de verwondering. Bij ‘leven 
vanuit verwondering’.

Verwondering is een woord dat je ook in ons Liedboek (Zingen 
en bidden in huis en kerk) een paar keer tegenkomt. Ik trof het 
aan in een dooplied (lied 354), waarin over een kleine dopeling 
gezongen wordt: ‘Je huilt nog van verwondering.’ En een paas-
lied (lied 655) zingt: ‘Een lied van uw verwondering dat nóg uw 
naam niet onderging…’

We zijn op weg naar het kerstfeest.
Ook in kerstliederen klinkt het werkwoord ‘verwonderen’.
Bijvoorbeeld in zo’n aloud lied als ‘Komt, verwondert u hier, 
mensen, ziet, hoe dat u God bemint’ (lied 478). En in een nieu-
wer lied, lied 502, van dichter Sytze de Vries, horen we: ‘Ons 
lied voert over alle nacht de hoogste boventoon, - verwonderd 
omdat in een kind God zijn gezicht aan mensen toont, en in hun 
wereld woont.’

Verwondering is blijkbaar een feestwoord. Het hoort bij fees-
telijke momenten: doop, Pasen, Kerst. Feesten van nieuw be-
gin. Feesten, waarop wij stil staan bij het wonder, roerloos, ont-
roerd.

Filosoof Cornelis Verhoeven zei in zijn boek ‘Dierbare woorden’ 
over verwondering:
“Het wonder waar wij getuigen van zijn, is sterker dan wij zelf 
en onze plannen”.
Een zinnetje om op door te denken.
Ik ga het dit jaar maar eens naast het kerstverhaal leggen.
Om me te laten verrassen en bemoedigen.
Martine Nijveld

Komende Kerst wordt er in de Haagse kerken gecollecteerd voor Noodop-
vang de Halte, een plek voor vrouwen en kinderen, vluchtelingen, in 
schrijnende situaties. In de Halte kunnen zij op adem komen en werken 

aan een vervolgtraject. Normaal gesproken zijn er rond Kerst flyers met informa-
tie over het project waarvoor gecollecteerd wordt. Omdat er bij de kerkdiensten 
rond het Kerstfeest dit jaar waarschijnlijk maar een kleine groep mensen aanwe-
zig zal kunnen zijn, drukken we de achterzijde van de flyer hierbij af.

Marianne Polderman

Kerstgave 2020

Wij gedenken
Pieter van der Staal (10 juli 1923 - 27 oktober 2020)

Op woensdag 4 november waren we in besloten kring bij elkaar in crematorium 
Ockenburgh om afscheid te nemen van Pieter van der Staal. Hij is 97 jaar gewor-
den. Bijna een eeuw oud.

In deze kring van familie, vrienden en vriendinnen klonken warme woorden 
en mooie muziek. Woorden van dankbaarheid om wat Pieter in zijn lange leven 
betekend heeft voor mensen, over zijn verbondenheid met Rineke, zijn liefde en 
inzet, de humor en de gesprekken, zijn belangstelling en steun, zijn waardering 
van de goede omgangsvormen, een echte heer.

We lazen als tekst uit de Bijbel een paar verzen uit 1 Korintiërs 13, het Hoog-
lied van Paulus op de liefde. Want: “God is de liefde, daar kan ik iets mee”. Paulus 
bezingt in dit lied wat er werkelijk toe doet, wat het hoogste goed is in leven en 
samenleven.

De eigenschappen van liefde worden op een rij gezet: ze zoekt zichzelf niet, ze 
is niet grof, ze is geduldig, de liefde praalt niet. Ook dat laatste zinnetje paste goed 
bij Pieter: hij was een bescheiden mens. Bij zijn afscheid wilde hij geen uitvoerige 
levensloop. Het mocht eenvoudig zijn.

Belangstelling was een belangrijke leefwijzer voor hem: belangstelling voor 
de wereld om je heen, krant en Nieuwsuur, veel lezen, belangstelling voor de 
mensen om je heen, kinderen, kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, mensen 
uit de buurt en van de kerk, samen eten, samen praten.

We zagen hem trouw in de kerk, waar hij vooral ook genoot van het sociale as-
pect, van de stilte én van de muziek. Muziek was voor hem van grote waarde: zelf 
musiceren én muziek luisteren. Die muziek kreeg bij zijn afscheid dan ook alle 
ruimte: Chopin en Schumann en als laatste het ‘Erbarme Dich’ van Bach. Met 
die woorden en muziek hebben wij hem losgelaten en toevertrouwd aan onze 
liefdevolle God. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen, en Els (in liefde en 
vriendschap met hem verbonden) vrede toe en alle goeds.

ds. Martine Nijveld

Bethel in coronatijd

Op het moment dat ik dit schrijf, liggen alle ontmoetingsactiviteiten bij 
Bethel stil, omdat buurthuizen moesten sluiten. En dat is een gemis voor 
onze vaste bezoekers; in het bijzonder voor wie Bethel de zo’n beetje de 

enige plek buitenshuis is, waar zij anderen ontmoeten. Met de maaltijden waren we 
zelf al eerder gestopt vanwege de toegenomen risico’s op besmetting. Nu vinden er 
enkel nog vieringen plaats en heb ik persoonlijke afspraken. 

Voorlopig blijft het onzeker wanneer we weer meer kunnen. We zijn gewend 
om in december Sinterklaas en Kerst (diner) te vieren. Ik hoop dat we daar klein-
schalig iets aan kunnen doen. Want voorzichtigheid blijft ook dan geboden. On-
dertussen denken we na over volgend jaar, 2021: het jaar dat Bethel honderd jaar 
bestaat. We hopen dat op zaterdag 11 september te kunnen vieren.

Klaas Bruins

Op 17 oktober vierde Wies Hemmes 
haar 100e verjaardag. Ze heeft 
namens de Bergkerkgemeente een 
mand met 100 rozen gekregen.

De beelden  
van Loek Bos
Als de woensdagmiddagbijeen-
komsten in de Maranathakerk 
weer door kunnen gaan, staat 
 9 december Loek Bos op het 
programma.

Loek Bos is een bekende Haagse 
beeldhouwer. Wie kent niet zijn 
‘Indische tantes’ op de Frederik 

Hendriklaan? Hij houdt een voor-
dracht 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 voor-
al mijn fantasie zijn de bronnen, waar-
uit 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.” 

Datum: 9 december. Tijd: 14.30-
16.30 uur. Gratis. Locatie: Marana-
thakerk.

Jan Goossensen

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 cre-
atieve 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 een verrassing zijn. Voorbereid worden deze experimentele avonden door le-
den van de voorbereidingsgroep van het Avondgebed. Elke laatste maandag van 
de maand heeft ds. Axel Wicke de leiding. Van harte welkom! Iedere maandag, 
van 19.30 tot ca. 21.30 uur, in buurt-en-kerkhuis Bethel.

ds. Axel Wicke

Van de redactie

De Wijkkrant is een krant van 
en dóór de wijkgemeente. U 
wordt er uitgebreid door ge-

informeerd over wat er in de gemeen-
te speelt. Als redactie hadden we in 
2020 aan artikelen en berichten geen 
gebrek. Dat betekent dat er dankbaar 
gebruik gemaakt wordt van dit medi-
um. Wilt u ook eens iets delen met de 
wijkgemeente? Korte berichtjes plaat-
sen we meestal. Voor grote artikelen 
horen we graag een maand van tevo-
ren wat het idee is. Foto’s zijn ook wel-
kom. In onderstaand overzicht kunt u 
zien wat de inleverdata zijn voor kopij 
in het komende jaar. Graag ontvangen 
wij de kopij vóór of uiterlijk aan het 
eind van de genoemde maandagen.

Uiterste inleverdata kopij in 2021 
voor editie:

Januari - 7 december
Februari - 18 januari
Maart - 15 februari
April - 15 maart
Mei/Juni - 12 april
Juli/Aug - 14 juni
September - 16 augustus
Oktober - 13 september
November - 18 oktober
December - 15 november

In januari en september wordt het ac-
tiviteitenprogramma voor respectieve-
lijk het voorjaar en najaar bijgevoegd. 
Hopende op ook weer een goede sa-
menwerking in 2021!

Marinus, Marieke en Jean
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Erediensten december 2020
Datum Bergkerk 10.00 uur

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

06 december
2e Advent

Ds. Martine Nijveld
Heilig Avondmaal

Dhr. Jenne de Haan, Delft

13 december
3e Advent, Gaudete

Ds. Axel Wicke Ds. Martine Nijveld

20 december
4e Advent, Rorate

Ds. Casper van Dongen Ds. Rob van Essen, Delft

24 december
Kerstavond

Ds. Martine Nijveld, 
16.00 e/o 19.00 uur
Kerstviering voor jong en oud

Zie Bergkerk

24 december
Kerstnacht

Zie Maranathakerk Ds. Axel Wicke
22.00 uur

25 december
1e Kerstdag

Ds. Martine Nijveld Ds. Axel Wicke

27 december
1e Zondag na Kerst

Mr. drs. Petralijn Hellinga, Zwolle Ochtendgebed

31 december
Oudjaarsavond

Dr. Piet Schelling, Monster
19.00 uur

Geen dienst

01 januari 2021
Nieuwjaarsdag

8e Kerstdag / Naamgeving
Geen dienst

Geen dienst

03 januari
Epifanie

Ds. Axel Wicke 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 You Tube-kanaal. Zoek op You Tube naar 
Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:  
www.tiny.cc/DenHaagWest. 

Leesrooster december 2020
 Oude Testament  Epistellezingen  Evangelielezingen
06 dec. Jesaja 40: 1-11 2 Petrus 3: 8-18 Johannes 1: 19-28
13 dec. Jesaja 65: 17-25 1 Tessalonicenzen 5: 12-24 Johannes 3: 22-30
20 dec. 2 Samuël 7: 4-16 Romeinen 16: 25-27 Lucas 1: 26-38
24 dec. Jesaja 8: 23b-9: 7 Titus 2: 11-14 Lucas 2: 1-20
25 dec. Jesaja 52: 7-10 Hebreeën 1: 1-12 Johannes 1: 1-14
27 dec. Jesaja 61: 10-62: 3 Galaten 3: 23-4: 7 Lucas 2: 33-40

Rond de diensten 
Zondag 6 en 13 december - Viering van de Maaltijd
Op de zondagen 6 december en 13 december staat in ons rooster vermeld dat we 
het avondmaal vieren. Op 6 december in de Bergkerk. En op 13 december in de 
Maranathakerk.

We zullen in de week er aan voorafgaand natuurlijk bezien of we het écht 
veilig en verantwoord vinden of dat we het toch nog even uitstellen.

Zaterdag 19 december - Kerstviering  
ouderen uit de wijk en uit Uitzicht
De kerstviering samen met bewoners uit het woonzorgcentrum Uitzicht, die op 
zaterdag 19 december gehouden zou worden, gaat niet door. In Uitzicht kiest 
men voor kleinschalige vieringen. En ook onze vieringen zijn noodgedwongen 
kleinschaliger. We hopen van harte dat er volgend jaar weer meer mogelijk is.

Donderdag 24 december - Kerst voor jong en oud Bergkerk
Op dit moment zijn we aan het nadenken over een goede en passende vormgeving 
van de kerstvieringen. Zo staat op donderdag 24 december de kerstviering voor 
jong en oud gepland: in de Bergkerk om 19.00 uur. Vanwege het kleine aantal men-
sen dat op dit moment aanwezig kan zijn (dertig, incl. kinderen) zoeken we naar 
een creatieve oplossing. De dienst zal zeker gestreamd worden. Wellicht zullen we 
ook twee (identieke) vieringen aanbieden: één om 16 uur en één om 19 uur.

Via onze andere communicatiekanalen zullen we dit laten weten!

Donderdag 24 december - Kerstnachtviering Maranathakerk
Al zal ook kerst dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren, zo vieren wij ook in 2020 
naast de kinderkerstviering (om 19 uur in de Bergkerk, dit jaar) in onze kerkge-
meente de kerstnacht ook nog om 22 uur in een klassieke, feestelijke kerstnachtvie-
ring in de Maranathakerk. En natuurlijk, wij zullen de zang en ook menig bekend 
gezicht missen, omdat wij maar met weinig mensen bij elkaar kunnen komen. 
Toch, of ook juist daarom zal het een mooie viering worden, waarin u van de kerst-
boom, de feestelijke muziek en de inspirerende woorden kunt genieten. We heten u 
graag welkom tijdens deze nacht, midden in de winter en toch vol van licht!

Vrijdag 25 december - Kerstmorgen in de Bergkerk
Dat nadenken doen we natuurlijk ook als het gaat om de kerstmorgendiensten. In 
de Bergkerk vieren we de kerstmorgendienst om 10 uur. Zeker ook in deze viering 
hopen we solozang of zang van een klein groepje te realiseren. Deze dienst kunt u 
meemaken via kerkomroep en livestream. Meer info volgt via de Wijkgroet.

Vrijdag 25 december - Kerstochtend in de Maranathakerk
Ook de kerstochtenddienst op 25 december om 10.30 uur in de Maranathakerk 
zal anders zijn en in kleinere kring gevierd worden dan wij gewend zijn. Toch zijn 
wij met de voorbereidingen bezig om er een mooi, sfeervol en inspirerend geheel 
van te maken. Mocht u in de kerk mee willen vieren, dan raad ik u aan om zich 
vroegtijdig op te geven. Thuis kunt u deze dienst via de kerkomroep volgen.

Advent: tijd van verlangen
In november kregen we opnieuw te maken met strengere maatregelen. Opnieuw 
moesten we nadenken over de vraag wat wel en wat niet door kan gaan. Concreet 
betekende het dat er nog meer stopgezet of uitgesteld moest worden.

We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Via mailing, Wijk-
groet, Wijkkrant en mededelingen in de kerkdienst. Neemt u bij vragen/on-
duidelijkheden contact op?! Op de achterzijde staan daartoe diverse namen en 
adressen. En als u prijs stelt op contact: laat het ook dan zeker horen. Op de ach-
terzijde van de Wijkkrant vindt u de pastorale wijkindeling van de predikanten. 
Zij nemen graag contact met u op om een afspraak te maken (live of anders, wat 
mogelijk en wenselijk is) of verbinden u aan één van onze bezoekvrijwilligers.

De focus richt zich nu op de kerstdagen: kunnen we die dagen vieren met an-
deren, met mensen die ons lief zijn, met mensen uit de kerk? We hopen het van 
harte! Maar we beseffen dat de onzekerheid blijft. Op weg naar kerst leven we in 
de adventstijd: tijd van wachten en verwachten, van hoop en verlangen. En dat 
zal het ook dit jaar zijn: verlangen naar het ‘gewone’ leven, naar leven volop, naar 
vrijheid, naar een wereld die heel is (zonder alle tegenstellingen en polarisatie). 
Om telkens weer te ontdekken dat het goede leven klein begint: met een kind in 
de voerbak, een goed gebaar, een lichtje, een ander die jou aanziet.

Aanmelden
Voor kerkdiensten geldt op het moment van schrijven het maximum van dertig 
bezoekers (inclusief kinderen; exclusief medewerkers). U moet zich dus aanmel-
den en een plekje reserveren. En is het maximum aantal kerkgangers bereikt? 
Dan krijgt u natuurlijk een berichtje én voorrang bij een volgende kerkdienst.

Aanmelden voor de diensten in de Bergkerk kan door het sturen van een 
mail naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl of telefonisch bij koster Leonore 
Brons (06-81 48 67 57) of bij geen gehoor bij Joost Smits (070-368 39 66). En in 
de Maranathakerk door een mail naar info@maranathakerkdenhaag.nl of tele-
fonisch bij Margreet de Pous: 06-58 88 50 63. Bij binnenkomst kunt u zich ook 
aanmelden voor de dienst van de week daarop. 

De contactgegevens van alle kerkgangers worden geregistreerd om hen te 
kunnen informeren, mocht ooit een kerkganger positief getest worden op aan-
wezigheid van het coronavirus. Voorlopig zijn er in onze beide kerken op elke 
zondag kerkdiensten. Er zijn dus op dit moment geen gezamenlijke diensten.

Solozang en muziek
Predikanten, organisten en cantor hebben overleg gehad over de muzikale invul-
ling van de kerkdiensten. Samenzang is op dit moment niet mogelijk. Solozang 
kan wel. Omdat de kans bestaat dat we dit laatste niet voor alle zondagen kun-

nen realiseren, zullen er ook diensten zijn met alleen muziek of met inzet van 
een extra musicus.

Samen vieren in kerk en elders
Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de 
App Kerkomroep) en u kunt ze daar live of later beluisteren. Ook blijven we als 
wijkgemeente Den Haag-West diensten met beeld uitzenden. Deze beeldopna-
me zal in ieder geval t/m december vanuit de Bergkerk komen. En blijft voor 
iedereen 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

ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke

TeenTime

Op vrijdagavond 30 oktober kwamen de tieners digitaal bij elkaar. Ze de-
den een quiz met negentig  vragen en opdrachten. Ze hadden zo plezier 
met elkaar, anders dan anders maar toch leuk!

Nelleke van Kooij

Bethel Open

Iedere maandagmiddag gaan 
(mits er geen vergevorderde coro-
na-maatregelen van kracht zijn) de 

kerkdeuren van het buurt-en-kerkhuis 
Bethel om 14 uur open. Gemeentele-
den, buurtbewoners, stadsgenoten en 
voorbijgangers zijn er van harte wel-
kom, bij deze mix van een stille, open 
kerk met een inloopspreekuur. Zo wil-
len wij tijd en ruimte bieden voor stilte, 
gebed en voor kleinschalige ontmoe-
tingen. Ds. Axel Wicke is meestal tot 
17.30 uur aanwezig en op huisnummer 
28, in hetzelfde gebouw, staan koffie en 
thee klaar. Van harte uitgenodigd! Ie-
dere maandag, van 14 tot 19.30 uur, in 
buurt-en-kerkhuis Bethel.

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

Penningmeester
Helga Vermaas
penningmeester@
maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie
Adrie Vrolijk
Tel. 06 45 47 62 18
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 
januarinummer 
uiterlijk op 7 december 
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 
Ontmoetingen  
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 december 2020
Wo 9   11 u   Krant en Bijbel, Bergkerk
Wo 9   14.30 u Gesprek op woensdag, Maranathakerk,  

De beelden van Loek Bos
Zo 13 17 u Kerstconcert Maranathakerk
Wo 16  17 u    KidsTime-middag, Valkennest

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)  

KidsTime

Zaterdag 31 oktober was het 
Halloween. Dit deden we sa-
men met de bewoners van de 

Thomas Schwenckestraat. Er waren 
veel kinderen naar de KidsTime-mid-
dag toegekomen om gezellig samen te 
knutselen, te eten en langs de deuren te 
gaan. Na groene limonade met wormen, maakten de kinderen spinnen, maskers 

en mummies. Er was ook een korte uitleg over Halloween, Allerheiligen en 
Allerzielen.

Aansluitend werden er mummie-
pizza’s, broodjes met afgehakte vingers 
en spinneneieren gegeten. Daarna gin-
gen de kinderen twee aan twee achter-
langs door de tuin naar de voorkant 
van Bethel, waar de ouders stonden te 
wachten. In de tuin bleken drie grie-
zelige figuren verstopt te zitten, die de 

kinderen aan het schrikken maakten.
Elke kind had een tasje met een mandarijn meegekregen dat, na het langs de 

deuren gaan, aardig gevuld werd met snoepgoed.
De KidsTime middag van 11 november werd afgelast, hopelijk kan het 28 no-

vember en 16 december weer wel doorgaan.
Nelleke van Kooij

Zomerkamp 
2021

Het zomerkamp voor de zo-
mer van 2021 staat ook 
weer in de planning. Van 

17 tot en met 24 juli gaan we naar 
Veldhoven. Aanmelden kan al, via  
www.zomerkampdenhaag.nl

Nelleke van Kooij

Kerstconcert

Onder voorbehoud van de co-
ronamaatregelen, is op zon-
dagmiddag 13 december een 

kerstconcert in de Maranathakerk 
gepland. Medewerkers zijn: zangers 
van het kamerkoor The Byrds, pia-
nist Eduard Preda, organist Bert van 
Stam. Tijd: 17-18 uur. Toegang vrij.

Jan Goossensen


