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Activiteitenprogramma voorjaar 2021

Bergkerk

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

       

 
          

 
 

Ontmoeting - Beleving - Bezinning & Verdieping - Zorg voor elkaar

Dit katern biedt u een overzicht van de activiteiten 
die de komende maanden gepland staan in buurt-en-
kerkhuis Bethel, Bergkerk en Maranathakerk. Dat 
is minder dan anders. U zult begrijpen dat dit met 
beperkingen in verband met de corona-pandemie te 
maken heeft. Met gastsprekers is het nu bijvoorbeeld heel 
moeilijk afspraken te maken. De activiteiten die we nu 
wel vermelden, zijn onder het voorbehoud dat het mag 
en verantwoord kan. Houd de Wijkkrant in de gaten 
of kijk op de websites. Als de kust veiliger is door uitge-
breide vaccinatie kunnen er ook zomaar activiteiten bij 
komen.
Maar voorlopig zijn we blij met elke gelegenheid die 
we elkaar kunnen bieden om te ontmoeten, inspireren, 
verrijken of helpen. En ervaringen met digitale ontmoe-
tingen zijn ook niet slecht, al heeft het van aangezicht tot 
aangezicht ontmoeten toch duidelijk een meerwaarde.

De activiteiten zijn gerangschikt in diverse categorieën: 
Ontmoeting, Beleving, Bezinning & Verdieping, Zorg 
voor elkaar. Er zijn vertrouwde en nieuwe activiteiten.
De indeling is altijd weer arbitrair, want activiteiten 
passen soms bij meerdere categorieën.

Dat geldt wel helemaal voor de laatste activiteit: de 
Kliederkerk, een activiteit voor jong en oud.  Daar 
wordt druk aan gewerkt en data staan nog niet vast. 
Wie weet lukt het in het voorjaar al om het een eerste 
keer uit te voeren.

Voor diverse activiteiten hebben we een maximaal aan-
tal deelnemers vastgesteld, om de anderhalve meter af-
stand te kunnen garanderen. We willen dat het veilig is 
en dat iedereen zich ook veilig kan voelen. Van te voren 
opgeven is in veel gevallen noodzakelijk.  

Graag tot ziens bij één of meer van de activiteiten!

Namens iedereen die zich inzet voor dit programma,

Klaas Bruins, Axel Wicke, Martine Nijveld

 

Ontmoeting
Rondje koffie 

Elke donderdagmorgen kunt u binnenlopen in de Bergkerk voor 
een kopje koffie, ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek. 
Tijd: vanaf 10.30 uur. Natuurlijk houden we ons bij alles aan 
de corona-richtlijnen. U hoeft zich voor deze inloop niet op te 
geven. Wel vragen we u uw naam op de presentielijst te laten 
schrijven.

NB: op elke tweede donderdag van de maand kunt u aanslui-
tend meedoen aan ‘Broodje Bijbel’ (namelijk om 11.45 uur; voor 
meer info zie onder ‘Bezinning & Verdieping’)

Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen 
daarvoor ruimte geven.

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

Samen eten in de Bergkerk
Samen eten, contact, ontmoeting, gezelligheid: op de derde maan-
dag van de maand is er een maaltijd in de Bergkerk. Iedereen, jong 
en oud, is welkom!

Natuurlijk is het nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan tot 
en met de donderdag voorafgaand aan de maaltijd. U kunt zich op-
geven per mail. Geeft u dan ook meteen uw dieetwensen door? Glu-
tenvrij, zoutarm, vegetarisch, veganistisch, wat dan ook! De menu-
commissie staat in de startblokken en verheugt zich op uw komst.

Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen 
daarvoor ruimte geven.

Data en tijd: 18 januari, 15 februari, 15 maart; inloop  
17 uur; maaltijd 17.30 - 18.30 uur
Plaats: Bergkerk
Kosten: 5 euro
Opgeven: bkmaaltijd@xs4all.nl of per telefoon: 070-360 
62 84 (Leonore Brons, koster Bergkerk)

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

In het buurt-en-kerkhuis Bethel gaan ook in het voorjaar van 
2021 iedere maandagmiddag de kerkdeuren open. Gemeenteleden, 
buurtbewoners, stadsgenoten en voorbijgangers zijn er van harte 
welkom.

Na een bizarre en verwarrende tijd waarin wij onze kerkgebou-
wen 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 kleinscha-
lige 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 heeft aan een gezellig of ook een diepgaand gesprek, 
aan een gebed of een ritueel: bij ds. Axel Wicke (meestal aanwezig, 
tot 17.30 uur) staan koffie en thee klaar. Van harte uitgenodigd!

Data en tijd: elke maandag, 15 - 19.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel

Maaltijden in Bethel
Andere, heel verschillende mensen leren kennen, contacten op-
bouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op de duur ge-
kend weten: dat kan bij de maaltijden in Bethel.  

We doen het vanwege de anderhalvemeter-regel in kleine groe-
pen van maximaal zestien personen. 

Let op: Het is niet bekend vanaf wanneer de maaltijden in 2021 
weer plaats kunnen vinden.

Data en tijd: dinsdag 17 en 18.30 uur; tweede en vierde 
donderdag 12.30 uur.
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: 5 euro
Opgeven: tot een dag van te voren bij maaltijden@
betheldenhaag.nl, tel. 070-318 16 56
 

De Vrome Freule
In verband met de corona-maatregelen gaan wij er niet van uit dat 
wij de Vrome Freule, dé kroegavond met diepgang, dit seizoen 
door kunnen laten gaan. We bekijken de situatie per maand en 
houden u via onze websites op de hoogte.

Het zijn avonden om te kletsen, ‘de’ kerk, een predikant en an-
deren te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen. 
Van borrelpraat tot diepgrondige discussies is alles mogelijk. Van le-
venskunstenaar tot flierefluiter, van barfly tot kerkmuis, van filosoof 
tot twitteraar – iedereen is welkom. Als je wilt, kan je een kranten-
artikel, een prent, een citaat uit een boek, iets wat je heeft geraakt of 
bezighoudt meenemen.

Mits de corona-maatregelen het toelaten (te zien op www.bet-
heldenhaag.nl), dan komen wij op de derde donderdagavond van de 
maand bij elkaar. Kom jij ook eens langs?

Data en tijd: derde donderdagavond van de maand 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)
 

Open huis Bethel
Een uurtje koffie of thee drinken met andere mensen, elkaar leren 
kennen, gezelligheid beleven, soms ook lief en leed delen, een goed 
gesprek voeren of afspreken om samen iets te ondernemen: dat ge-
beurt allemaal in open huis Bethel. Het is een plek waar mensen 
elkaar gastvrij ontvangen en waar u zich gauw thuis zult voelen.

Data en tijd: elke maandag , 14.30 - 16.30 en elke 
donderdag, 9.30 - 11.30 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage

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 an-
der te overtuigen, maar wel de opluchting, dat wij de thema’s die 
op tafel komen, niet hoeven op te lossen.

Hebt u zin om een of meerdere keren 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 u niet zo’n prater bent, komen om alleen te luisteren is 
ook prima.

Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen 
daarvoor ruimte geven.

Data: de tweede woensdag van elke maand, dus 13 
januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.
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 opgeven (maximaal tien 
mensen)
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KidsTime-middag

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

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: 2,50 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 vrijdag-
avond. Voor deelname: meld je aan op info@jeugd-
werkdenhaagwest.nl, de leiding zal dan contact met 
je opnemen om mee te doen in een WhatsApp-
groep. Via de WhatsApp-groep blijf je op de hoogte van elke Teen-
Time-avond.

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 kin-
deren van 7 tot en met 14 jaar gehouden. Op een kampeerterrein 
met blokhut, veel speelruimte en kampvuurplaats wordt door ge-
middeld 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 gedaan, zoals dierengeluiden-spel, levend strate-
go, sportdag en nummerjacht. 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.

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

Crèche en Kindernevendienst

Voor kinderen tot en met  12 jaar (basisschool). Met spel en knut-
selen wordt op speelse wijze het Bijbelverhaal van de zondag ver-
werkt. 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
BethelMuziekMatinee
Bethel: een huis waar muziek in zit. Dat is letterlijk zo bij de Bet-
helMuziekMatinee. Concerten van een uur, met  daarna ontmoe-
tingen, 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 mee-
maken! 

17 januari: Drift. Band met originele muziek en liederen, van in-
getogen tot meeslepend, van folk tot blues. Zang, basgitaar, gi-
taar, percussie, viool

21 februari: ‘Tribute to Adolphe Sax’ Westland Saxofoon Orkest, 
solist Erik-Jan de With

21 maart: de Cantantes. Vier zussen die de sterren van de hemel 
zingen

18 april: ‘I Musici Giovani’. Strijkersensemble, onderdeel van het 
Hofstads Jeugdorkest, o.l.v. Harry van der Meer

Data en tijd: 17 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april; 
15 uur
Plaats: buurt-en-kerkhuis Bethel
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgeven: Er kunnen maximaal dertig mensen en vooraf 
aanmelden is verplicht.
 

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 verschil-
lende 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 beel-
dende kunst en muziek, aan gesprek, gedichten, gezamenlijk on-
derzoeken en andere wegen om verhalen uit de Bijbel en je eigen 
geloofsweg te benaderen.

Wat op welke manier op een maandagavond op het program-
ma 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 Houtrust-
kerk en kerkgemeente Den Haag-West, organiseert ook dit sei-
zoen weer de BethelBuurtBios: Samen kijken we op een vrijdag-
avond 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-en-kerk-
huis Bethel. Op het programma staan in de eerste helft van 2021:

12 februari: (Chili, 2018, 82 minuten)
Aan de hand van de oceaan, de Chileense kustlijn van 2670 mijl 

lang en de vulkanen, bergen en gletsjers van dit land vertelt deze do-
cumentaire adembenemend over de gewelddadige recente geschie-
denis van Chili.

12 maart: Sous Le Soleil De Satan (Frankrijk 1987, 93 minuten)
De jonge pastoor Donissan twijfelt aan zijn geloof. Wanneer hij 

de zestienjarige Mouchette ontmoet, ontfermt hij zich over haar. Zij 
is de minnares van een getrouwd politicus, maar zwanger van een 
andere man, die zij heeft vermoord. Donissan tracht Mouchette te 
bekeren.

16 april: Calvary (Ierland 2014, 101 minuten)
Father James is een priester in een klein Iers dorp. Op een zon-

dag biecht een parochiaan hem op dat hij als kind misbruikt is door 
een priester en dat hij daarom volgende zondag James zal vermoor-
den. De priester krijgt een week tijd om zich voor te bereiden op zijn 
dood.

14 mei: A Serious Man (VS 2009, 106 minuten)
Heerlijk zwarte en enorm joodse komedie van de gebroeders 

Coen, over hoe het leven van Larry Gopnik, een joodse professor, 

in 1967 uit elkaar valt. Burenruzies, een echtscheiding, omkoping 
door een student en de oprukkende moderniteit spelen daarbij een 
hoofdrol.

11 juni: Babette’s Feast (Denemarken 1987, 102 minuten)
In de negentiende eeuw werkt de Franse Babette als kokkin bij 

de vrome en puriteinse zussen Martine en Filippa op het Deense ei-
land Jutland. Zij wint de hoofdprijs van de loterij en wil het geld aan 
een feestmaal voor de zussen en heel het dorp spenderen.

Data: 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 11 juni
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

Kerkdienst via YouTube
Hoewel het de meeste gemeenteleden wel lukt om via 
de computer, tablet of telefoon de kerkdienst via You-
Tube te bekijken, lukt het toch niet iedereen om snel de 
stream te vinden.
Een veelgemaakt fout is dat men in de browser via zoek-
machine Google de dienst probeert te vinden. Dat lukt 
alleen als Google via hun zoekrobot de geplande dienst 
gevonden heeft. Beter en sneller is het om direct via 
YouTube de dienst te bekijken.
Ik leg het voor de tablet en telefoon hieronder uit.
Klik op het YouTube-icoontje.

De YouTube-app opent zich. Klik in de kop van het 
scherm op het vergrootglas en type daar “wijkgemeen-
te den haag west”. U komt dan op het kanaal van onze 
gemeente. Meestal staat de dienst die gestreamd gaat 
worden boven aan. Anders iets naar beneden scrollen.

Nog sneller gaat het als u zich abonneert op het You-
Tubekanaal van Wijkgemeente Den Haag West. 
Dan hoeft u, als u YouTube start, alleen nog maar op uw 
abonnement te drukken.
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Bezinning & 
verdieping
Online gespreksgroep Bijbel en kunst
Op twee donderdagen in januari organiseer ik online gespreks-
avonden. We leggen op beide avonden een kunstwerk naast een 
Bijbelverhaal: we luisteren naar het verhaal en kijken naar het 
schilderij – om te ontdekken wat het ons brengt om Bijbel en 
kunst met elkaar in gesprek te brengen.

In december deed ik voor het eerst een online-aanbod. Passend 
in deze tijd, waarin we voorzichtiger zijn met live bijeenkomsten. En 
het smaakte voor mij naar meer.

Daarom nogmaals twee avonden. Iedereen is welkom. Mini-
mum aantal deelnemers: vier.

Hoe gaat dit in zijn werk:
-  Mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij 

mij aan.
-  In de week voorafgaand aan de avond ontvang je van mij het 

Bijbelverhaal en een afbeelding van het kunstwerk. Met een 
tweetal vragen erbij om je gedachten te vormen. Zo kun je je 
thuis al wat voorbereiden op het gesprek.

-  Daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf van 
mij een uitnodiging via Google Meet, één van de vele manieren 
om elkaar digitaal te ontmoeten (voor wie dit niet kent, infor-
meer even in je omgeving - of eventueel bij mij - hoe dit werkt; 
het is heel gebruiksvriendelijk).

-  Op de geplande datum en tijd kun je dan online aanschuiven.

Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

Data: donderdag 7 januari en donderdag 21 januari (u 
kunt ook één van beide avonden meedoen)
Tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21 uur

Met psalmen door het leven... 
Psalmen zijn levensliederen waar-
in ‘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.

In het najaar had ik avonden gepland bij de psalmen. Helaas kon-
den ze niet allemaal doorgaan. Ik ga proberen deze serie een door-
start te geven vanaf februari.

Elke avond staat één psalm centraal. We lezen die psalm in ver-
schillende vertalingen en luisteren naar elkaars gedachten, gevoelens, 
vragen. Psalmen zijn gedichten. Daarom verbinden we de psalm van 
toen ook met poëzie van nu. Veel dichters zijn met de psalmen in de 
weer (geweest). Die gedichten kunnen een frisse blik bieden op die 
oude teksten, een ander zicht, een verrassend perspectief. En zo zoe-
ken we samen naar de betekenis van de psalm voor ons eigen leven 
en voor de wereld van nu. Iedereen is welkom!

 
Vanwege de corona-richtlijnen is er voor deze avonden een maxi-
maal aantal deelnemers vastgesteld, namelijk tien. Als er (net als in 
het najaar) meer dan tien aanmeldingen zijn, verdeel ik de deelne-
mers over twee groepen:

Groep 1: maandag 1 februari en maandag 1 maart
Groep 2: maandag 22 februari en maandag 22 maart
De deelnemers van het najaar krijgen persoonlijk bericht over 

deze doorstart. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Als er 
meer dan twintig deelnemers zijn, zal ik overwegen een derde groep 
te starten. Maar aanmelden is dus een must. Ook als u één avond 
mee kunt doen, bent u van harte welkom. Geeft u dat dan bij uw 
opgave door?

Data en tijd: 1 februari en 1 maart of 22 februari en 
 22 maart 20 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.

Broodje Bijbel 
Op de tweede donderdag van de maand bent u welkom bij ‘Brood-
je 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.

Het 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 Bijbel-
gedeelte 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, gevoe-
lens en gedachten - en ik reik het één en ander aan rond de uitleg van 
de tekst.

Vanwege de corona-richtlijnen is het maximale aantal deelne-
mers 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.

Deze activiteit kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen 
daarvoor ruimte geven.

Data: donderdagen 14 januari, 11 februari, 11 maart (en 
vervolgens bezien we of/hoe we doorgaan na Pasen)
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

Groene theologie: een uitdaging 
‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort werd in 2019 verko-
zen tot het beste theologische boek van het jaar. “Met haar gron-
dige theologische onderzoek daagt Van Montfoort uit tot een ver-
regaande 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 le-
zen thuis van tevoren steeds een gedeelte. We zijn weliswaar in ok-
tober al begonnen, maar in verband met de corona-maatregelen nog 
niet zo ver als wij dachten. Mocht je de inleiding en hoofdstuk 1 al 
gelezen hebben, schuif dan gezellig aan! Begeleiders van de kring zijn 
ds. Axel Wicke en ds. Karl van Klaveren.

6 en 8 januari – Het andere wereldbeeld van de Bijbel: teksten 
over schepping (hoofdstuk 2.1 en 2.2)

3 en 5 februari – Het andere wereldbeeld van de Bijbel: teksten 
over redding van de aarde (hoofdstuk 2.3, 2.4 en 2.5)

3 en 5 maart – Nederlandse ecotheologie (hoofdstuk 3)

7 en 9 april – Ecofeministische theologie: Sally McFague en Ivone 
Gebara (hoofdstuk 4.1 en 4.2)

7 en 12 mei – Ecofeministische theologie: Catherine Keller en Eli-
zabeth Theokritoff (hoofdstuk 4.3, 4.4 en 4.5)

2 en 4 juni – Oogst:  nieuw beeld van Christus en de mens (hoofd-
stuk 5)

Data en tijd: de middaggroep komt bijeen in de 
Houtrustkerk om 15 uur op woensdag 6 januari, 3 februari, 
3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni;
de avondgroep in buurt-en-kerkhuis Bethel om 20 uur 
op vrijdag 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei en 
4 juni.
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 corona-maatregelen is 
aanmelden verplicht

De Derde Kamer – vier dialoogavonden
Maakt u zich zorgen over onze samenleving? Over bijvoorbeeld de 
toegenomen eenzaamheid, het gebrek aan moraal, de verharding, 
de kloof tussen verschillende groepen?

Politici in de Eerste en Tweede Kamer zijn vrij onmachtig om 
daar wat aan te doen. Logisch, want samenleven is toch vooral een 
gewone mensen-zaak. Een zaak van de Derde Kamer, waar burgers 
elkaars situatie, perspectieven en standpunten leren kennen en be-
grijpen en debatteren zonder gelijk te willen hebben of te willen win-
nen, beter gezegd: met elkaar in dialoog gaan.  

Daarom de uitnodiging om naar de Derde Kamer te komen! 
Om samen met anderen goed en respectvol naar elkaar te luisteren 
en met elkaar te spreken, meer begrip voor elkaar te krijgen en wegen 
naar beter samenleven te vinden: in de straat, in de buurt...

Elk debat wordt voorafgegaan door een korte inleiding en vindt 
plaats aan de hand van stellingen en vragen. Er wordt gebruik ge-
maakt van de dialoogmethode, zoals die gebruikt wordt door Den 
Haag in Dialoog.

In de aanloop naar de verkiezingen staan er vier dialoogavonden 
van 19.45 tot 21.15 uur:
Dinsdag 26 januari: Vrij(blijvend) uiten van meningen en/of dia-

loog
Dinsdag 9 februari: Nederlandse identiteit en de culturele diver-

siteit
Dinsdag 23 februari: Sociale armoede en materiële rijkdom
Dinsdag 9 maart: Hoe is het met de moraal in onze samenleving 

gesteld? Wat is er nodig?   

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28
Begeleiding, meer informatie en opgave: Klaas Bruins, 
kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56

Najagen van geluk of het streven naar zin  
“Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing.
Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om 

draait.”
(Dirk de Wachter in De kunst van het ongelukkig zijn.)
Dirk de Wachter is een psychiater die vanuit de ervaringen in zijn 

spreekkamer boeken geschreven heeft over wat er met mensen en de 
samenleving aan de hand is.

Hij signaleert dat mensen voortdurend geluk najagen en denken 
dat ze dat zelf kunnen en moeten maken. Het omgaan met tegensla-
gen, met ongeluk, lijkt ons steeds moeilijker af te gaan.

Hij wil mensen op het spoor zetten van het streven naar zin. Dat 
gaat geluk en ongeluk te boven. In drie gespreksavonden wisselen we 
uit of we ons herkennen in de diagnoses van De Wachter en wisselen 
we uit waarin we zin (kunnen) zoeken en wat ons zin geeft.

Data: dinsdag 13 april, 27 april en 11 mei.
Tijd: 19.45 – 21.15 uur.
Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel
Begeleiding en opgave: Klaas Bruins,  
kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56
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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 natuur-
lijk niet zo, zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid. 

Bent u onzeker of onbekend op dit gebied, of wilt u meer kun-
nen, 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 eer-
ste advies te geven bij juridische vragen. Als u daar gebruik van wilt 
maken, mail of bel dan met Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.
nl, tel. 070-318 16 56. Hij zorgt er dan voor dat Harma contact met 
u opneemt.

Kliederkerk

In 2021 willen we graag starten met een nieuwe activiteit: Klieder-
kerk!

Wat is Kliederkerk?
Als je wil weten wat Kliederkerk is, kun je het beste wat struinen 
op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/the-
ma/kliederkerk

Op deze website wordt uitgelegd waar de naam Kliederkerk 
vandaan komt. Het is verwant met onder meer het Engelse Messy 
Church. Kliederkerk en Messy Church (Rommelkerk): twee bena-
mingen waarin je hoort dat er bij deze activiteit heel wat afgeklie-
derd, geknutseld, ontdekt en gespeeld wordt. Het kan een heerlijke 
chaos worden. Creatief en rommelig. Er is ruimte voor ontmoeten, 
ontspannen, proberen, lachen, mislukken, plezier.

Wat doe je in de Kliederkerk?
Er zijn ondertussen (ook in Den Haag) heel wat kerken die met 
deze activiteit aan de slag zijn gegaan zoals de Lukaskerk. Een 
doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie 
onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Daar-
bij staat een Bijbels verhaal of thema centraal.

Een goed moment om Kliederkerk te organiseren lijkt de zon-
dagmiddag te zijn, vanaf ongeveer 16 uur. Iedereen (jong en oud) kan 
meedoen met deze activiteit.

Het woord Kliederkerk doet vermoeden dat de activiteit zich 

allereerst richt op kinderen (en ouders/grootouders), maar mensen 
van alle leeftijden en leefstijlen zijn welkom. En het is alleen maar 
mooi als er ook mensen aansluiten die zich niet of niet meer verbon-
den voelen met kerk of geloof. Alle zoekers zijn welkom. Kliederkerk 
is met vreugde inclusief! Als kerk willen we tenslotte een plek zijn, 
waar we samen onze weg zoeken naar dat goede land van God.

Waar en wanneer in Den Haag-West?
Kliederkerk krijgt zijn plek in Bethel. De activiteit sluit goed aan 
bij de uitstraling van het buurt-en-kerkhuis: laagdrempelig, gast-
vrij, een open huis. Er is een kapel, een goede keuken, diverse an-
dere ruimtes: precies wat we nodig hebben. De frequentie moet te 
zijner tijd nader bepaald worden. Ondertussen is er een team ge-
vormd dat de plannen concreet vorm gaat geven. Dit team bestaat 
uit: Nelleke van Kooij, Madelein van der Plas-van der Sloot, Han-
ne Glerum, Ada Hoek, Margriet den Heijer en Martine Nijveld. 
De PKN biedt goede ondersteuning bij de opstart van deze activi-
teit en daar zullen we dankbaar gebruik van maken. Met andere 
woorden: wordt vervolgd!

Maar neem contact op als je er al meer over wilt weten: ds. Mar-
tine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl

King's College Chapel 
Vanuit onze wijkgemeente gaan we soms ook op reis en 
bezoeken onderweg  kerken. De foto’s op deze pagina 
werden gemaakt door onze opmaakredacteur Herman 
Hartman. Hij schreef er zelf de uitleg bij.  

Op deze pagina zien we de  King's College Chapel in Cam-
bridge. Een werkbezoek om heel andere reden bracht 
mij destijds in Cambridge. Daar kreeg ik op een koude 

dag in november de kans om een 
aantal uren in de oude stad rond 
te kijken en een bezoek te brengen 
de King's College Chapel. Voor 
mij nog altijd het centrum van 
de Engelse kerkmuziek met het 
King's College Choir, die je met 
hun stemmen door de ijlheid 
van hun klank meenemen in 
het kerstverhaal, elk jaar weer. 
Als de engelen letterlijk gezon-
gen hebben in de velden moet 

het ooit zo geklonken hebben als in hun beste stukken. Ze zingen 
zes dagen in de week in dagelijkse kapeldiensten in die kerk met 
die fameuze akoestiek en een al even fameus orgel. Helaas zorgen 
de verplichtingen waarvoor ik eigenlijk in Cambridge was dat ik 
niet naar de kapeldienst kon die avond. Dat werd  goed gemaakt 
door dat tijdens mijn bezoek de organist zich aan het inspelen was 
en de complete ruimte vulde. Er zijn plekken waar je stil wordt en 
je klein voelt en tot rust komt. Voor mij was dat hier zeker het ge-
val. 

Herman Hartman


